
 
 
 
 
 

โปรแกรมทวัรเทศกาลดอกไมเคอเคนฮอฟ 
เยอรมนั – เนเธอรแลนด – เบลเยีย่ม – ฝรัง่เศส 

TULIP FESTIVAL 8 DAYS (HY) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ล่องเรือบนแม่นํ้าไรนท่ี์มีความสาํคญัของยุโรป 
 ชมเทศกาลดอกไมแ้ห่งเนเธอรแ์ลนด ์ณ สวนเคอเคนฮอฟ 
 ล่องเรือหลงัคากระจกชมเมืองอมัสเตอรด์มั 
 สมัผสัวิถีชีวิตของชาวดชัต ์ท่ีหมู่บา้นกงัหนัซานสค์นัส ์
 ชมเมืองเล็กๆโวเลนดมั และหมู่บา้นน่ารกัท่ีมารเ์กน้วิลเลจ 
 ปิดทา้ยชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม ณ กรุงปารีส 
 พิเศษ!! พกัเมืองอมัสเตอรด์มั 2 คืน 
 ราคารวมค่าวีซ่าแลว้ พรอ้มนํ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด 

 

 



 
 

 
 
 

กาํหนดการเดินทาง 

            ****มีนาคม 20 – 27 มีนาคม 2562 55,900.- 

เมษายน 
10 – 17 เมษายน 2562 59,900.- 

24 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2562 58,900.- 

พฤษภาคม 15 – 22 พฤษภาคม 2562    58,900.- 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ทาซเคน้ท ์ BKK-TAS HY 534 23.00 – 03.50+1 

วนัท่ีสอง ทาซเคน้ท-์แฟรงคเ์ฟริท TAS-FRA HY 231 06.10 – 09.05 

วนัท่ีเจ็ด ปารีส–ทาซเคน้ท ์ CDG-TAS HY 252 19.10 – 06.00+1 

วนัท่ีแปด ทาซเคน้ท-์กรุงเทพฯ TAS-BKK HY 533 09.20 – 17.20 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ – ทาซเคน้ท ์

20.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4  

แถว Q เคาน์เตอรส์ายการบิน อุซเบกิสถาน แอรไ์ลน ์(HY) ประตทูางเขา้ 

ท่ี 7 โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและตรวจเอกสารการ 

เดินทาง 

 

23.00 น. ออกเดินทาง จากกรุงเทพฯ สู ่กรุงทาซเคน้ท ์โดยเที่ยวบินที่  HY 534  

(บินประมาณ 6.50 ชม./รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 

 

วนัที่สอง ทาซเคน้ท ์– แฟรงคเ์ฟริท – โคโลญจน์ – ดุสเซลดอรฟ์ 

03.50 น. เดินทางมาถึงสนามบินเมืองทาซเคน้ท ์(เพ่ือเปล่ียนเคร่ืองบิน) เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 

06.10 น. ออกเดินทางจากเมืองทาซเคน้ท ์สู่ แฟรงคเ์ฟริท์ โดยเที่ยวบินที่  HY 231 

(บินประมาณ 7 ชม./รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 
 

09.05 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองแฟรงคเ์ฟริท์ ประเทศเยอรมนั หลงัผ่านพิธี

ตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้  

 

 แฟรงคเ์ฟิรท์ (Frankfurt) เป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองของรัฐเฮสส์

ตั้ งอยู่บ ริเวณแม่ น้ําไมน์ มี พ้ืนกว้างใหญ่ประมาณ 248 ตร.กม. มี

ความสาํคญัและใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 5 ของประเทศ มีช่ือเสียงทางดา้นการคา้

พานิชย ์การเงินและการธนาคาร รวมทั้งการคมนาคมดว้ย 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองบอ๊พพารด์ (Boppard) ประมาณ 2 ชม.  และไป

ยงัท่าเรือเพ่ือล่องเรือ ไปตามแม่น้ําไรน์ท่ีมีความสาํคญัของยุโรป จนมาถึง

ท่าเรือแห่งเมืองเซน้ท์กอร์ ซ่ึงแม่น้ําสายน้ีเป็นแม่น้ําสายสาํคญัท่ีไหลผ่าน

หลายประเทศซ่ึงมีความยาวประมาณ 1,230 กม. ซ่ึงมีความยาวเป็นอนัดบั

ท่ีสองรองจากแม่ น้ํ าดานูบ มีต้น น้ําจากเ ทือกเขาแอลป์  ไหลผ่าน
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สวิตเซอรแ์ลนด ์ลิคเคนสไตน์ ออสเตรีย เยอรมนี ฝร่ีงเศส ลกัเซ็มเบิรก์ เบล

เยี่ยมและเนเธอรแ์ลนดจ์นไปออกทางทะเลเหนือใหท่้านไดถ่้ายรูปภายนอก

ปราสาทโบราณอนัสวยงามของขุนนางศกัดินาในสมยัก่อน ท่ีถูกสรา้งข้ึนอยู่

ไหล่เขาสลบักบัทิวทัศน์ของไร่องุ่นอนังดงามเป็นจาํนวนมากท่ีปลูกอยู่ตาม

ไหล่เขาทั้งสองขา้งของแมน้ํ่า 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านออกเดินทางไปยงั เมืองโคโลญจน์ (Cologne) ซ่ึงอยู่ทางดา้น

ตะวนัตกของประเทศ ระยะทางประมาณ 150 กม. เมืองโคโลญจน์ น้ีเป็น

ศนูยก์ลางการพานิชยท่ี์สาํคญัดา้นเคร่ืองยนต ์เคมีภณัฑ ์ช๊อคโกแลต และท่ี

มีช่ือเสียงมากท่ีสุดก็คือ เป็นตน้ตาํรบัของการผลิตน้ําหอมโอเดอโคโลญจน์ 

ชมความสวยงามของบา้นเมืองท่ีไดร้บัการบรูณะข้ึนมาใหม่ หลงัจากเคยถูก

ทาํลายไปในสมยัสงครามโลกครั้งท่ี2 ชมโบสถ์ท่ีมีการก่อสรา้งดว้ยศิลปะ

แบบโกธิคซ่ึงมีอายุหลายรอ้ยปี 

นําท่านออกเดินทางไปยัง เมืองดุสเซลดอร์ฟ (Dusseldorf) ท่ีตั้ งอยู่

ทางดา้นเหนือ ระยะทางประมาณ 30 กม. ดุสเซลดอรฟ์ เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่

ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ  ของประเทศและอยู่ริมแม่น้ําไรน์ มีพ้ืนท่ี

ประมาณ 217 ตร.กม. มีความสาํคญัทางดา้นการพาณิชย ์การเงินและ การ

ธนาคาร รวมทั้งการคมนาคมดว้ย และท่ีสาํคญัเป็นศูนยก์ลางการจดังาน

แสดงต่างๆ มากมายตลอดทั้งปี 

  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันนําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม LEONARDO ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม ดุสเซลดอรฟ์ – อมัสเตอรด์มั  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านออกเดินทางขา้มพรมแดนไปยงัประเทศเนเธอร์แลนด์ ไปยงัเมือง

อมัสเตอรด์มัท่ีอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ ประมาณ 3 ชม. 

นําท่านแวะชมหมู่บา้น กงัหนัลมซานส ์สคนัส ์(Zaanes Schans) ซ่ึงเป็น

หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่บนฝัง่ของแม่ซานส ์ท่ีเต็มไปดว้ยกรีนเฮา้สส์าํหรบัทํา

การเพาะปลกูพืช และมีกงัหนัลมเป็นจาํนวนมากซ่ึงจะทาํงานในการเปล่ียน

พลงังานลมเพ่ือไปหมุนลอ้สาํหรบัใชใ้นการทํางานประเภทต่างๆ กงัหนัลม

นิยมถูกใชส้ําหรบัโรงโม่ โดยใชพ้ลงังานลมในการบดอดัธัญพืช หรือเมล็ด

พนัธุใ์หล้ะเอียดนอกจากน้ียงัมีใชใ้นการวิดน้ําอีกดว้ย  

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบักงัหนัลม ท่ีเป็นสญัลกัษณท่ี์สาํคญัอย่างหน่ึง

ของชาวดทัช ์ นําท่านไปชมการสาธิต วิธีการผลิตรองเทา้ไมข้องชาวดัทช ์

ท่ีใชใ้ส่ในชีวิตประจาํวนัในงานอาชีพต่างๆ และนอกจากน้ัน ยงัมีการทาํเนย

แข็ง ซ่ึงเป็นงานศิลปหตัถกรรมพ้ืนบา้นพรอ้มเชิญท่านเลือกซ้ือสินคา้ของท่ี
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


 
 

ระลึกในโรงงานประดิษฐ์รองเท้าไม ้ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ท่ีมีช่ือเสียงของ

ชาวดทัช ์

นําท่านออกเดินทางไปยงั เมืองโวเลนดัม (Volendam) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่

ทางดา้นเหนือของเนเธอรแ์ลนด์ซ่ึงมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 22,000  

คน ก่อนหน้าน้ีเมืองน้ีเป็นท่าเรือท่ี ตั้งอยู่ใกลก้ับเมืองอีแดม อยู่ท่ีบริเวณ

ปากอ่าวไอเจ และในปี ค.ศ.1357 ประชากรของเมืองอีแดม ไดมี้การขุด

คลองข้ึนเพ่ือเช่ือมต่อไปยงัซุยเดอรซี์ ซ่ึงไดแ้ยกเป็นท่าเรือของตนเอง โว

เลนดัมได้กลายเป็นสถานท่ี มี ช่ือ เ สียงและได้รับความนิยม  ดึงดูด  
นักท่องเท่ียวใหม้าเท่ียวชมในแต่ละปีเป็นจํานวนมาก มีเรือสําหรับนําไป

เท่ียวตกปลา สุภาพสตรีแต่งกายท่ีสวยงามตามประเพณีของหมู่บา้นของโว

เลนดัม ด้วยการสวมหมวกทรงสูงซ่ึงเป็นส่ิงหน่ึงท่ีทําให้จําได้ว่า เป็น

ประเพณีการแต่งกายของผูห้ญิงชาวดชัทท่ี์สวยงาม 

นําท่านออกเดินทางมายงั หมู่บา้นมารเ์กน้ (Marken Village) ซ่ึงตั้งอยู่เขต  
การปกครองของวอเตอร์แลนด์  ในบ ริ เ วณจังหวัดทาง เหนือของ

เนเธอรแ์ลนด ์และอยูติ่ดกบัโวเลนดมั มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 2,000 

คน ใหท่้านไดช้มความสวยงามของหมู่บา้นท่ีมีสีสนัสวยงาม ท่ีถูกสรา้งดว้ย

ไมอ้นัเป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียวเป็นจาํนวนมาก  

ไดเ้วลาอนัสมควร........นําท่านเดินทางสู่ กรุงอมัสเตอรด์มั 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันนําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม VAN DER VALK HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สี่ อมัสเตอรด์มั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านออกเดินทางไปยงั เมืองลิซเซ (Lisse) ท่ีอยู่ห่างลงมาทางดา้นใต้

ประมาณ 40 กม. ซ่ึง เ ป็นท่ีตั้ งของ  สวนพฤกษชาติเคอเคนฮอฟ 

(Keukenhof Park) ซ่ึงไดถู้กจดัใหเ้ป็นสวนท่ีมีช่ือเสียงและสวยงามแห่งหน่ึง

ของยุโรป มีเน้ือท่ีกวา้งใหญ่ประมาณ 32 เฮกเตอร/์ประมาณ 190 ไร่ มี

ตน้ไมแ้ละทิวลิปอยู่ประมาณ 7 ลา้นตน้ สวนแห่งน้ีจะเปิดใหเ้ขา้ชมในช่วง

กลางเดือนมีนาคม-กลางเดือนพฤษภาคมของทุกๆปี ใหท่้านไดช้มดอกทิว

ลิปท่ีสวยงามและหลากหลายดว้ยสีสนัท่ีแตกต่างๆกนั ซ่ึงกาํลงับานสะพรัง่

นับเป็นลา้นๆ ดอก 

  

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควร........นําท่านเดินทางกลบัมายงักรุงอมัสเตอรด์มั 

จากน้ันนําท่านชมและแวะถ่ายรูป พิพิธภณัฑเ์ร็กซ ์(Rijksmuseum) เป็น

พิพิธภณัฑท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดของเนเธอรเ์เลนดเ์ลยทีเดียว โดยรวบรวมวตัถุ

โบราณ งานศิลปะ เก่าเเก่ทรงคุณค่าเอาไวอ้ยา่งมากมาย 

นําท่านชมเมืองอมัสเตอรด์มัโดยการ ล่องเรือหลงัคากระจก (Amsterdam 
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Canal Cruise) ท่ีลดัเล้ียวเขา้ตามลาํคลอง สมัผัสชีวิตและความเป็นอยู ่

รวมทั้งสภาพบา้นเรือนเก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 

และทัศนียภาพของบา้นเรือนอนัสวยงามอย่างมีเอกลกัษณ์หลงัจากน้ันนํา  
ท่านเขา้ชม สถานที่เจยีระไนเพชร ท่ีมีช่ือเสียงฝีมือระดบัโลกเจียระไนเพชร

ประกอบพระมหาพิชยัมงกุฎเพชร โคอินูร ์ของสมเด็จพระราชินีแห่งองักฤษ 

จากน้ันนําท่านไปยัง จัตุรัสดัมสแควร  ์(Amsterdam Square) เป็น  
ศูนย์กลางของเมืองท่ีมีอนุสรณ์สงครามเพ่ือรําลึกถึงทหารท่ีเสียชีวิตใน

สงครามโลกครั้งท่ี 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองท่ีหลุยส ์โบนาปารต์ เคยใช้

เป็นพระราชวงัหลวงในช่วงท่ีจกัรพรรดินโปเลียนแห่งฝรัง่เศสเรืองอาํนาจ 

จากน้ันเดินเท่ียวชมและถ่ายรูปย่าน จตัุรสัดมั สแควร ์แหล่งชอ้ปป้ิงกลาง

เมือง 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 จากน้ันนําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  VAN DER VALK HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่หา้ อมัสเตอรด์มั – บรูจส ์- บรสัเซลล ์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านออกเดินทางขา้มพรมแดนสู่ประเทศเบลเยี่ยมไปยัง เมืองบรูจส ์

(Bruges) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงใต ้ระยะทางประมาณ 250 กม. 

เมืองบรูจส ์ซ่ึงเป็นเมืองริมชายฝั่งทะเล เป็นเมืองหลวงของจังหวดัฟลาน

เดอรต์ะวนัตก ท่ีมีช่ือเสียงของเบลเยียม ลกัษณะของเมืองน้ีลอ้มรอบดว้ยคู

เมืองสองชั้นและมีอาคาร โบสถ์ บา้นเรือนถนนท่ีสะอาดสวยงาม ซ่ึงส่วน

ใหญ่ลว้นเป็นสถาปัตยกรรมแบบเฟลมมิช และแบบเรเนซองคแ์ละมีสถานท่ี

ท่องเท่ียวอนัสวยงามท่ีสาํคญัหลายแห่ง ทางตอนเหนือของเมืองมีลาํน้ําท่ีใช้

ในการคมนาคมรอบๆ ได ้ทาํใหบ้รจูสเ์ป็นท่ีรูจ้กักนัในนาม เวนิสเหนือ เป็น

เมืองท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะเคยเป็นเมืองท่าและมี

ความสําคัญทางดา้นศิลปะ ยุคจิตรกรรมเนเธอรแ์ลนดเ์ฟ่ืองฟูตอนตน้ ใน

ระหว่างคริสต์ศตวรรษท่ี 15 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 16 แต่ปลาย

ศตวรรษท่ี 19 บรูจจก์ลบักลายเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงสาํหรบันักท่องเท่ียวอีก

ครั้ง เพราะเป็นแหล่งรวมสถานท่ีทางประวติัศาสตรแ์ละพิพิธภัณฑ์หลาย

แห่ง โดยสหภาพยุโรปไดทุ่้มงบประมาณจาํนวนมหาศาลเพ่ือบรูณะบรูจสใ์ห้

เป็นเมืองท่องเท่ียว จนเวลาน้ีบรูจจ์กลายเป็นเมืองท่ีผู ้คนทัว่โลกอยากมา

สัมผัสมากท่ีสุด เพราะมีความโรแมนติกและมีชีวิตชีวา บรูจจ์จึงกลับมา

ไดร้ับความสนใจอีกครั้งหลังจากท่ีถูกฝังไวก้บัอดีตนานเกือบ 5 ศตวรรษ

และไดร้บัการประกาศกบัยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 2000  

ใหท่้านไดช้ม จตัุรัสใจกลางเมือง หอระฆังเก่าแก่ท่ีมีประวติัอันยาวนาน

และมีประติมากรรมท่ีงดงาม ท่ี ช่ือว่า มาดอนน่าและเด็ก ซ่ึ งเป็น

ประติมากรรมท่ีอยู่ภายในโบสถ์พระแม่มารี มีลกัษณะเป็นหินอ่อนท่ีมีการ
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แกะสลกัโดย ไมเคิลแอนเจโล ซ่ึงในปัจจุบนัไดร้บัการยกย่องว่าเป็น ยอด

ศิลปินเอกของโลกชาวอิตาเลียน ใหท่้านไดพ้ักผ่อนตามอธัยาศัย เลือกซ้ือ

สินคา้ซ่ึงมีทั้งชอ๊คโกแลตหรือสินคา้แฟชัน่นําสมยั 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บ่าย จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส ์ นําท่านชม เมืองบรัสเซลส ์

(Brussels) เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม และประชาคมร่วมยุโรปอีกทั้งเป็น

ท่ีตั้งขององคก์รสาํคญัมากมายหลายองคก์ร ชมนครหลวงท่ีงดงามแห่งหน่ึง

ในยุโรป ชมอาคารบา้นเรือนในยุคเก่าสถาปัตยกรรมผสมระหว่างแบบ

กอธิคและนีโอกอธิค พรอ้มทั้งเดินเล่นบริเวณกรองดป์ลาซ หรือจัตุรัส

กลางเมืองบรสัเซลส ์ท่ีไดร้บัการยกย่องว่าเป็นจตุัรสัท่ีสวยงาม และมีเสน่ห์

ท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรป อาคารบา้นเรือนบริเวณน้ีก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรม

บารอกท่ีงามสง่าและอาคารท่ีเด่นท่ีสุดคือ ศาลาวา่การเมือง ซ่ึงเป็นอาคารท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในกรองด์ปลาซและเพ่ิงผ่านการบูรณะใหส้วยงามยิ่งข้ึน ซ่ึงจะมี

ลกัษณะเป็นลานกวา้งลอ้มรอบทั้งส่ีดา้นดว้ยตึกโบราณ ตึกส่วนใหญ่ลว้นมี

ลวดลายปูนวิจิตรแตม้ทอง เป็นอาคารสไตล์บารอก ไม่ว่าจะเป็นศาลาว่า

การเมือง พิพิธภณัฑป์ระจาํเมือง อาคารของสมาคมอาชีพต่าง เป็นตน้ ซ่ึงจะ

มีจุดเด่นตรงท่ีบนจัว่หรือเหนือประตูจะเป็นสญัลกัษณเ์ฉพาะของตวัเอง และ 

ถ่ายภาพคู่กบั เมนเนเกนพิส (Manneken Pis) อนุสาวรียห์นูน้อยยืนฉ่ี

สญัลกัษณ์ของกรุงบรสัเซลส ์ลกัษณะเป็นน้ําพุเล็กๆ มีรูปหล่อทองแดงและ

เป็นลกัษณะรูปเด็กชายยืนฉ่ี ซ่ึงจะเป็นจุดเด่นในย่านจตุัรสักรองด์ปลาซ ท่ี

ซ่ึงมีผู ้คนเขา้มาท่องเท่ียวเป็นจํานวนมาก ทําใหส้รา้งความสนใจใหก้ับ

นักท่องเท่ียวจํานวนไม่น้อยเป็นประติมากรรมท่ีมีมาตั้งแต่ปี 1987 เป็น

ผลงานการออกแบบของเดนิส อาเดรียน เดอบรีู จะมีลกัษณะเป็นน้ําพุแบบ

โมเดิร์นรูปป้ันเด็กหญิงกําลังนั่งฉ่ีอย่างมีความสุข ความสูงประมาณคร่ึง

เมตร แต่เจนเนเคพิส ไม่ได้มีตํานานพิสดารอันใด ศิลปินแค่ทําข้ึนมา

ลอ้เลียนเมนเนเกน พิส เท่าน้ันเองเพ่ือเรียกรอ้งความเสมอภาคทางเพศ  

จ า ก น้ัน นํ า ท่ า นแ ว ะ ถ่ า ย รู ป กับ  อ ะต อม เ ม่ี ย ม  ( Atomium)  เ ป็ น

สถาปัตยกรรมลูกเหล็กทรงกลม ช่ึงเป็นสญัลักษณ์รูปโครงสรา้งอะตอมท่ี

ขยายใหญ่หลายลา้นเท่าและสรา้งข้ึนเป็นหอแสดงนิทรรศการระหว่างงาน 

Expo ปี 1958 ซ่ึงตอนน้ีไดก้ลายเป็นแลนดม์ารก์ใหม่อีกแห่งหน่ึงของเบล

เยี่ยมไปอย่างสมบูรณ์ ลักษณะของอะโตเม่ียม มีความสูงประมาณ 108 

เมตร ประกอบดว้ยลูกบอลทีมีทั้งหมด 9 ลูกแต่ละลูกมีเสน้ผ่านศูนยก์ลาง

ประมาณ 18 เมตร ในตัวอะโตเม่ียมยงัมีลิฟท์ท่ีเร็วท่ีสุดในยุโรป ท่ีวิ่งดว้ย

ความเร็วสงูถึง 5 เมตรต่อวินาที และหนักประมาณ 2400 ตนั   

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 จากน้ันนําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  HOTEL NH COLLECTION BRUSSELS CENTRE  หรือเทียบเท่า 
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วนัที่หก บรสัเซลล ์ – ลีลส ์- ปารีส 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองลีลล ์(Lille) ประเทศฝรัง่เศส เป็นเมืองท่ีอยู่ใกล้

พรมแดนระหว่างประเทศเบลเยี่ยมและประเทศฝรัง่เศส เป็นเมืองท่ีมีขนาด

ใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 4ของประเทศฝรัง่เศส รองจากปารีส, ลียง, และมารก์เซย์

นําท่านนัง่รถชมความสวยงามของเมืองลีลลแ์วะถ่ายรูปกบั มหาวิหารแห่ง

ลีลล ์(Lille Cathedral) โบสถโ์รมนัคาทอลิกและอนุสรณส์ถานแห่งฝรัง่เศส 

ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีประดบัของบิชอปแห่งลีลลต์ั้งแต่ ค.ศ.1913 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ปารีส (Paris) เมืองท่ีแมก้ระทัง่ชาวฝรัง่เศสท่ี

อาศัยอยู่นอกเมืองหรือต่างจงัหวดั หรือต่างแควน้แดนไกล กล่าวว่า ตราบ

ใดท่ีมีลมหายใจ ก็ขอใหไ้ดเ้ห็นมหานครปารีส ระหว่างทางท่านจะไดส้มัผัส

กบัความงามและความมหศัจรรยข์องกลุ่มอาราม และบา้นเรือนรา้นขายของ

ท่ีระลึก รา้นอาหาร และธรรมชาติท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ ตลอดสองขา้งทางจนถึง

กรุงปารีส   

 

คํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 นําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม NOVOTEL PARIS CENTRE หรือเทียบเท่า 

วนัที่เจ็ด ปารีส – ทาซเค้นท ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านชมเมือง ปารีส(Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรัง่เศส เมืองท่ีมีมนต ์

เสน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนักท่องเท่ียวอยากมาเยือน 

มากท่ีสุด ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและ 

วัฒนธรรมท่ีลํ้าสมัยแห่งหน่ึงของโลกท่ีทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง

การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ทาํใหก้รุงปารีสเป็น 

หน่ึงในเมืองท่ีสาํคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
นําท่านถ่ายรูปกบั พิพิธภณัฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์มี 
ช่ือเสียงโด่งดังท่ีสุดของเมืองปารีส จากผลงานท่ีจัดแสดงไปจนถึงความ

เก่าแก่และยิ่งใหญ่ของสถานท่ีทาํใหเ้ป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีความสาํคญัระดบัโลก 

ก่อตั้งข้ึนโดยพระเจา้ฟิลิปท่ี 2 ก่อนท่ีจะถูกขยายใหเ้ป็นพระราชวงัหลวง 

นําท่านถ่ายรปู มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de  

Paris) อายุกวา่ 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิกท่ีงามเลิศ  
โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหล่ียมและยอดปลายแหลมบนหลงัคาวิหาร 
สงูจากระดบัพ้ืนดินถึง 96 เมตร 

นําชมและถ่ายรปูคู่กบั ประตชูยันโปเลียน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณ ์
แห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึก เอาสเ์ตอรลิ์ทซใ์นปี 1805 โดย 
เร่ิมสรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 
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*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่  

 การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ 

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั *** 

นําท่านถ่ายรปูกบั หอไอเฟล หอคอยโครงสรา้งเหล็กตั้งอยูบ่นชองป์ เดอ  
มารส ์บริเวณแมน้ํ่าแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็นสญัลกัษณข์องประเทศ 
ฝรัง่เศสท่ีเป็นท่ีรูจ้กักนัทัว่โลก ทั้งยงัเป็นหน่ึงในส่ิงก่อสรา้งท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด 
ในโลกอีกดว้ย ตั้งช่ือตามสถาปนิกผูอ้อกแบบ "กุสตาฟ ไอเฟล" หอไอเฟล 
สงู 324 เมตร (1,063 ฟุต) หรือสงูเท่ากบัตึก 81 ชั้น 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส ์(Champs Elysee) ถนนแฟชัน่ท่ีมี

ช่ือเสียงของปารีสเป็นยา่นการคา้ท่ีประกอบดว้ยโรงละคร คาเฟ่ และรา้นคา้

หรูหรา สองขา้งทางมีตน้เชสตนั์ตท่ีไดร้บัการตกแต่งอย่างงดงาม และปลูก

เรียงรายอย่างเป็นระเบียบ ทําใหก้ลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเท่ียวท่ีผ่าน

ไปมา ชองป์ส เอลิเซ่ส ์เดิมเป็นทอ้งทุ่งและสวน มีท่ีมาจากคําว่า "ทุ่งเอลิ

เซียม" จากเทพปกรณัมกรีก ถนนสายน้ีไดร้บัการขนานนามว่าเป็นถนนท่ี

สวยท่ีสุดในโลก (The most beautiful avenue in the world) ท่านสามารถ

เดินตามเสน้ทางถนนสายน้ีไปสู่ประตูชยันโปเลียน ซ่ึงเป็นอนุสรณ์สถานท่ี

สาํคญัในกรุงปารีส และท่ีน่ีท่านสามารถข้ึนไปชมชั้นบนของประตูชยัได ้โดย

เดินข้ึนขั้นบันได 284 ขั้น หรือใชลิ้ฟต์ อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงแบบเต็มๆ 

หรือท่านจะเลือกชอ้ปป้ิงในหา้งสรรพสินคา้แกลลอร่ี ลาฟาแยต ซ่ึงเปิด

บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1893 และเร่ิมเปิด ณ ท่ีปัจจุบัน ในปี ค.ศ.1912 

หาก นับ เ วลามาแล้วปร ะมาณ 1  ศตวรรษ  ห้า งลาฟาแยต เ ป็น

หา้งสรรพสินคา้ช่ือดังของฝรัง่เศส ปัจจุบนัมีหา้งสาขา 61 แห่ง เน้ือท่ีของ

หา้งประมาณ 500,000 ตร.ม. 
***อิสระอาหารเยน็ เพ่ือสะดวกในการชอ้ปป้ิง*** 

 

16.00 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบิน ชาลล ์เดอ โกล เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

19.10 น. ออกเดินทางจาก เมืองปารีส สู่เมืองทาซเคน้ท ์ โดยสายการบิน อุซเบกิส

ถาน แอรไ์ลน ์(HY) เท่ียวบินท่ี  HY 252 

 

วนัที่แปด ทาซเค้นท ์– กรงุเทพฯ 

06.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองทาซเคน้ท ์ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง  

09.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน แอรไ์ลน ์(HY) 

เท่ียวบินท่ี HY 533  

17.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 
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ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบริการน้ีสาํหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่ 20 ท่าน ข้ึนไป (เดือนมีนาคม) 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

       55,900.- 
10,000.- 
17,000.- 

3,500.- 
ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบริการน้ีสาํหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่ 20 ท่าน ข้ึนไป (ช่วงสงกรานต)์ 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

59,900.- 
10,000.- 
17,000.- 

          3,500.- 

ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบริการน้ีสาํหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่ 20 ท่าน ข้ึนไป (เดือนเมษายน-พฤษภาคม) 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

58,900.- 
10,000.- 
17,000.- 

          3,500.- 

ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคานํ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 

ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 22 พ.ย. 2560 ) 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละชาํระเงินมัดจาํล่วงหนา้ 30,000 บาท/
ท่าน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่าํระเงินส่วนท่ีเหลือ
ตามวนัท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ทาชเคน้ท-์แฟรงคเ์ฟร์ิท // ปารีส-ทาชเคน้ท-์กรุงเทพฯ      

โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน แอรไ์ลน์ ชั้นประหยดั  
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 5 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ และค่าน้ําด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการนําเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
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 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ (ประเทศเนเธอรแ์ลนด)์ สาํหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 6 วนั คิดเป็น 30 ยโูร 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย วนัละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 8 วนั คิดเป็น 24 ยูโร หรือข้ึนอยู่กบัความ
พึงพอใจของท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนั
เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัข้ึน) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมมี่แจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 

การยกเลิก : 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋
เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง
วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจาํกบั
ทางสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจาํ
ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้าํการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การนําเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : เนเธอรแ์ลนด ์

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเกน้ (สถานทูตเนเธอรแ์ลนด)์ 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 2 อาทิตย)์ 

1. หนังสือเดินทาง ท่ีเหลืออายุใชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาดว้ย 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรงปัจจุบัน พ้ืนฉากหลังรูปตอ้งมีสีขาวเท่านั้น รูปจะตอ้งเป็นภาพที่คมชัดหา้มสวมแว่น

สายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร ์รูปจะตอ้งเป็นภาพที่คมชดั ไม่เป้ือนรอยหมึก 

หรือนํ้ามนั  หา้มแม็ครูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 น้ิว 2 รูป ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. ถ่ายจากดา้นหนา้

โดยไม่สวมใส่สิ่งตา่งๆบนใบหนา้หรือศีรษะ ใบหูและค้ิวจะตอ้งปรากฏบนภาพถ่าย ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุม

ถึงศีรษะ และดา้นบนของหวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหนา้  70-80% ของภาพอยา่งชดัเจน 
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3. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร / เอกสารเพ่ิมเติม

กรณีอ่ืน ๆ  
4. สาํเนาบตัรประชาชน  
5. สาํเนาทะเบียนบา้น 
6. สติูบตัร (สาํหรบัเด็กตํา่กวา่ 20 ปีบริบรูณ)์  
7. กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 20 ปีบริบรูณ:์ เดินทางตอ้งยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี 
- เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดามารดาตอ้งทาํหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดย

ท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุว่า ยินยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์

อยา่งไรกบัครอบครวั 
- เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่าน้ัน และ

ใหร้ะบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)   
- เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรืออาํเภอเท่าน้ัน และ

ใหร้ะบุวา่ บิดายินยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
8. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรบัรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ) 
จดหมายรบัรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบุสถานฑตู) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้และ 
- กรณีท่ีเป็นพนักงานบริษัทฯ : ใชจ้ดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุตําแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง  

เงินเดือน พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษ  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสือรบัรองจากหน่วยงาน พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน 
- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรบัรองจากสถาบนัศึกษาน้ันวา่กาํลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา 
- กรณีเป็นแมค่า้, ทาํธุรกิจสว่นตวั, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรบัรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ 
9. หลกัฐานการเงิน  จดหมายรบัรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ท่ีออกโดยทางธนาคาร โดยระบุ To whom it 

may concern (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) ซ่ึงตอ้งเป็นฉบบัจริงเท่าน้ัน พรอ้มทั้งสาํเนาสมุดบญัชีออมทรพัยย์อ้นหลงั 6 

เดือน 
9.1 กรณีเงินฝากออมทรพัย/์ เผ่ือเรียก / สะสมทรพัย ์ท่าน ตอ้งปรบัสมุดถึงเดือนปัจจุบนั และ ถ่ายสาํเนายอ้นหลงั 

6 เดือน โดยการปรบัยอดสมุดในบญัชี ตอ้งปรบัสมุดก่อนวนัท่ีจะยื่นวีซ่า 30 วนั เช่น หากท่านไดคิ้วยื่นวีซ่าวนัท่ี  
1 มีนาคม 2556 การปรบัสมุดบญัชีตอ้งปรบัยอดบญัชี หลงัวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ ์2556 เท่าน้ัน 
(ยอดเงินในสมุดบญัชีธนาคาร ตอ้งมีไม่ตํา่กว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ตอ้งมีการเขา้ออกของ

เงินสมํา่เสมอ หา้มทาํการโอนเงินเขา้ไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!) 
 

(สถานทูตไม่รบัพิจารณาบญัชีฝากประจาํ และ กระแสรายวนัในทุกกรณี) 
 

10. ในกรณีท่ีมีผูร้บัรองค่าใชจ้่าย ตอ้งมีเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี 
- จดหมายจากผูร้บัรองค่าใชจ้่าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน 
- หลกัฐานแสดงความสมัพนัธข์องผูเ้ดินทางกบัผูร้บัรองค่าใชจ้่าย เช่น ทะเบียนบา้น (เพ่ือนและสามีภรรยาท่ีมิได้

จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สามารถรบัรองค่าใชจ้่ายใหก้นัได)้ ตอ้งเป็นบุคคลในครอบครวัเดียวกนั (พ่อ, แม ่
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สามารถรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้ตรได ้/ สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รบัรองใหก้นัและกนัได ้/ สามี-ภรรยาท่ีไม่จด

ทะเบียนสมรสไมส่ามารถรบัรองใหก้นัและกนัได ้/ ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไมส่ามารถรบัรองค่าใชจ้่ายใหห้ลานได)้ 
- กรุณาแนบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้กาํหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ื่นวีซ่า 1 ชุดของผูร้บัรองค่าใชจ้่าย 
11. กรณีนายจา้งรบัรองค่าใชจ้่ายใหล้กูจา้ง 
จดหมายรบัรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูร้บัรองค่าใชจ้่าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน 
หนังสือรบัรองเงินฝากท่ีออกใหโ้ดยธนาคารตอ้งระบุช่ือลกูจา้งท่ีตอ้งการจะรบัรองค่าใชจ้่าย (กรุณาดขูอ้ 9)    
12. ผูสู้งอายุท่ีมีอายุเกินกว่า 70 ปีบริบูรณ์ กรุณาแนบใบรับรองแพทย ์ว่าสามารถเดินทางได ้เพ่ือเป็นเอกสาร

ประกอบการยืน่วีซ่า 

หมายเหตุ : 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํา่กวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 
อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทําการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพ่ือทดแทนเป็นลาํดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี
เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 
บริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชําระค่าทัวรเ์ป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทตู (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัท
ฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียว
ใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 
 ในกรณีลกูคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งชําระ 

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน
กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยืนยนัวา่ทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน 
หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบ
ค่าใชจ้า่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อ
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ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 
 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทําให้
ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิูมิตํา่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มนําติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทาํการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พรอ้มท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน้ําหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังน้ันจึง
ไม่แนะนําใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ันท่าน

ตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชํารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน
ระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 
และผูสู้งอายุ มีโรคประจาํตัว ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งให้
การดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัร์
ทั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 

ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
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ใบตอบรบัการเดินทาง 
 

รายการทวัร์...................................................................วันเดินทาง.................................................................. 

ช่ือผู้ติดต่อ.................................................................โทรศัพท.์...................................................................... 

โทรศัพทมื์อถือ........................................แฟกซ์...................................อเีมล.................................................... 

กรุณาชําระค่ามดัจําทวัรท่์านละ 30,000  บาท เพือ่เป็นการยืนยนัการจองทวัร ์ 

รายละเอียดบญัชี  ชื่อบญัชี นายอภิวฒัน ์ จิตตป์รารพ 
 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่  118-5-07988-4 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่  065-2-44652-1 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 
 ธนาคารกสกิรไทย เลขที่  602-2-02988-4 สาขา สลีม ซ.22 ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

(ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยืนยนัการจองทวัรสํ์าหรบัท่านทีม่ดัจําเขา้มาก่อนเท่านั้น) 

เงือ่นไขการยกเลิก 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการย่ืนวีซ่าล่วงหน้า)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจาํ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจาํ 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)   

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทวัร์     

กรุณาส่งแฟกซส์ํารองที่น ัง่ และ หนา้พาสปอรต์ มาทีแ่ฟกซ ์02-635-1256 

หรือส่งใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย โทร. 02-635-1255 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 

ลงช่ือ............................................................ผู้จอง 

              (............................................................)  

  วันที่........................................ 

 

 

 

ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) มีวีซ่าเชงเกเกน้

แลว้ วนัท่ี 

หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขท่ี 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 
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	จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม LEONARDO ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า

