
 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน โปรแกรม 
อาหาร โรงแรม 

ระดับ 3-4 ดาวหรือเทียบเท่า เช้า กลางวัน ค ่า 

1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณูมิ) – ดูไบ     - 

2 ดูไบ – ปารีส (ฝร่ังเศส) – หอไอเฟล – ประตูชยั – ล่องเรือบาโตมชุ   ✓ ✓ 
Mercure Paris Rojssy Charles 

De Gaulle 

3 ปารีส – พีระมิดแกว้ พิพิธภณัฑล์ูฟร์ – La Vallee Village Outlet – ปารีส ✓ ✓  
Mercure Paris Rojssy Charles 

De Gaulle 

4 ปารีส – กรุงบรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม) – อะตอมเมียม – จตัุรัสกรองปลาซ ✓ ✓ ✓ Ramada Brussels Woluwe 

5 รอตเทอร์ดาม (เนเธอร์แลนด)์ – บา้นลูกเต๋า – กรุงเฮก – เมืองอมัสเตอร์ดมั ✓ ✓ ✓ Corendon Village – The Urban 

6 ล่องเรือชมหมู่บา้นกีธูร์น – อมัสเตอร์ดมั – ล่องเรือหลงัคากระจก ✓ ✓ ✓ Corendon Village – The Urban 

7 
โวเลนดมั – ซานส์สคนัส์ – สวนดอกไมเ้คอเคนฮอฟ – สนามบินเมือง
อมัสเตอร์ดมั – ดูไบ  

✓ ✓  - 

8 ดูไบ – กรุงเทพฯ    - 

ก าหนดการเดินทาง : เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2565 

 

WONDERFUL EUROPE 
ฝร่ังเศส - เนเธอร์แลนด์ – เบลเยยีม 8 วนั 5 คืน 

 
 

 
ราคาเร่ิมตน้ 

 

บาท/ท่าน 

 

75,900.- 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณูมิ) – ดูไบ 

22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T       
สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

20.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 (บริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วันที่สอง ดูไบ – ปารีส (ฝร่ังเศส) – หอไอเฟล – ประตูชัย – ล่องเรือบาโตมุช 

00.35 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
03.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK071 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

บนเคร่ืองบิน)  
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางเขา้

สู่ มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองท่ีมีมนต์เสน่ห์อนัเหลือลน้ ติดอนัดับ 1 ใน 10 ของโลกท่ี
นกัท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล ้าสมยั
แห่งหน่ึงของโลก ท่ีทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกจากนั้นน าถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั หอไอเฟล สัญลกัษณ์ท่ีโดด
เด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสดว้ยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซ่ึงสร้างขึ้นในปีค.ศ.1889 จากนั้นน าท่านถ่ายรูป ประตูชัย 
และผา่นชมทิวทศัน์ของร้านคา้บูติคชั้นน าระดบัโลก ท่ีตั้งเรียงรายอยูบ่นถนนฌอ็งเชลิเซ่ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น ้าแซนท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้ า เป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่ีน่า
ประทบัใจ จากนั้นน าท่านสู่ Samaritaine ห้างสรรพสินคา้ใจกลางเมืองปารีสริมฝ่ังแม่น ้ าแซน ซ่ึงเปิดให้บริการ
มาแล้วกว่า150ปี และได้มีการปรับปรุงใหม่ แล้วเสร็จเม่ือปี 2021 ภายในห้างฯนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนม 
มากมายแลว้ยงัมีภาพวาดศิลปะหลายรูปแบบท่ีสวยงามอีกหน่ึงแห่งในกรุงปารีส 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Mercure Paris Rojssy Charles De Gaulle หรือเทียบเท่า 
วันที่สาม ปารีส – พรีะมิดแก้ว พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ – La Vallee Village Outlet – ปารีส 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านถ่ายรูปหน้า พีระมิดแก้ว-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑ์ทางศิลปะท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดเก่าแก่ท่ีสุดและใหญ่

ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงและเก็บรักษาผลงาน
ทางศิลปะท่ีทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมาก อิสระท่านเลือกซ้ือสินคา้แฟชั่นราคาถูกใน ร้านค้าปลอดภาษี 
(DutyFreeShop) อาทิ เช่น เคร่ืองส าอาง น ้าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ La Vallee Village Outlet แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีรวมร้านคา้แบรนด์เนมดงัมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผสั

ประสบการณ์การช้อปป้ิงท่ีครบครันด้วยสินค้าชั้นน าต่าง ๆ มากมาย เช่น CELINE, KENZO, LONGCHAMP, 



 

 

POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS, DIESEL GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO, 
VERSACE, KEVIN KLEIN, SAMSONITE,ARMANI, CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ 

ค ่า  **อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว** 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Mercure Paris Rojssy Charles De Gaulle หรือเทียบเท่า 
วนัที่ส่ี ปารีส – กรุงบรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม) – อะตอมเมียม – จัตุรัสกรองปลาซ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 ท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของ เบลเยี่ยม บรัสเซลส์เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อาคาร

บา้นเรือนไดรั้บการอนุรักษไ์วจ้ากรัฐบาล น าท่านไปถ่ายรูปกบั อะตอมเมียม (ATOMIUM) หลงัจากท่ีปิดซ่อมแซม
ดว้ยงบกว่า 27.5 ล้านยูโร ก็พร้อมท่ีจะรับนักท่องเท่ียวจากทัว่ทุกหนแห่ง ถือเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัแห่งหน่ึง ท่ี
นกัท่องเท่ียวจะแวะชมในกรุงบรัสเซลส์ ออกแบบโดย Andre Waterkeyn ประกอบดว้ยลูกเหล็กกลม ๆ ขนาดยกัษ ์
ซ่ึงเปรียบเสมือนอะตอม จ านวน 9 ลูก แทน 9 จงัหวดัในเบลเยีย่ม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านสู่ จัตุรัสกรองปลาซ จตัุรัสอนังดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของยโุรป ไดรั้บการยกยอ่งจากนกัท่องเท่ียวทัว่โลก หรือ

แม้แต่อาร์คดัชเชสอิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริยฟิ์ลิปท่ี 2 แห่งสเปน , วิคเตอร์ ฮูโก และชาร์ลส โบเดอแลร์ สอง
นกัเขียนช่ือดงัยงักล่าวถึง น าท่านไปชม รูปป้ันแมนเนเก้นพิส รูปป้ันเจา้หนูน้อยท่ีโด่งดงั อิสระให้ท่านเดินเล่นชม
เมืองหรือเลือกซ้ือสินคา้ของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลตกว่า 172,000 ตันต่อปี และมีร้าน
ขายช็อคโกแลต กวา่ 2,000 ร้าน, ผา้ปักลูกไม ้หรือล้ิมลองวาฟเฟิลของอร่อยท่ีหาชิมไดไ้ม่ยาก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Ramada Brussels Woluwe หรือเทียบเท่า 
วันที่ห้า เมืองรอตเทอร์ดาม – บ้านลูกเต๋า – กรุงเฮก – เมืองอัมสเตอร์ดัม 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองรอตเทอร์ดาม เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ามาส 

นบัเป็นเมืองท่าใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ซ่ึงมีความยาวของพื้นท่ีเทียบท่าเรือยาวถึง 40 กิโลเมตร รอตเทอร์ดามมี
ลกัษณะต่างจากเมืองอ่ืนๆในเนเธอร์แลนด์คือเป็นเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมยุคใหม่ และในปี ค.ศ. 2007 ได้รับการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็น "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม" น าท่านถ่ายรูปกบั บ้านลูกเต๋าไคก์คูมูส (Kijk Kubus The Cubic 
Houses) กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า 39 หลงั ซ่ึงไดรั้บรางวลัชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยดัพลงังานโดย
สถาปนิกนาม Piet Bloem 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงเฮก ของประเทศเนเธอร์แลนด์ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ ศาลโลก หรือ พระราชวงัแห่งสันติภาพ (Peace 

Palace) ให้ท่านอิสระถ่ายรูปกับอาคารทีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมีเอกลักษณ์ และเป็นท่ีซ่ึงตัดสินข้อพิพาท
ระหว่างประเทศ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ เมืองหลวงของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าอมัสเทล (Amstel) ซ่ึงไดช่ื้อว่ามีล าคลองลดเล้ียวไปรอบเมืองถึง 165 คลอง
ดว้ยกนั เมืองน้ีเร่ิมก่อตั้งประมาณคริสตศตวรรษท่ี 12 ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของเนเธอร์แลนด์ น าท่านเขา้สู่



 

 

ย่านใจกลางเมืองอนัเป็นท่ีตั้งของ จตัุรัสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองท่ีนักท่องเท่ียวนิยมในการมาเดิน
เท่ียวชมเมือง มีพระราชวงัหลวงเดิมตั้งอยู่ใจกลางจตุัรัส และถนนแห่งความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุง
อมัสเตอร์ดมั   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Corendon Village – The Urban หรือเทียบเท่า 
วันที่หก ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น าท่านสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (GIETHOORN) หมู่บา้นชวนฝันสุดโรแมนติคแอบซ่อนอยู่ หมู่บา้นท่ีไม่มีรถ ไม่มีถนน ไม่

มีมลพิษ หรือความวุ่นวายใดๆ มีแต่ล าคลองน ้ าใส เรือพายล าน้อย แทรกตวัไปทัว่หมู่บา้นมีสะพานไมท้รงสวยเพื่อ
ใชเ้ป็นทางเดินติดต่อกนัภายในหมู่บา้นกวา่ 180 สะพาน ชาวบา้นท่ีน้ีใชเ้รือเป็นพาหนะในการเดินทางสัญจรเท่านั้น 
จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น หมู่บา้นท่ีมีผูค้นอาศยัอยู่ราวๆ 2,600 คน ส่วนมากเป็นชาวไร่ท่ีมีฐานะดี 
บา้นแต่ละหลงัมีการออกแบบ และตกแต่งให้เป็นกระท่อมสไตล์ตะวนัตกท่ีแสนน่ารักอบอุ่น จนท าให้ได้รับการ
ขนานนามวา่เป็นเวนิชแห่งเนเธอร์แลนด ์(the Venice of the Netherlands) ในปี 1958 ภาพยนตร์ตลกช่ือดงัของ  Bert 
Haanstra อย่าง Fanfare ไดใ้ช้สถานท่ีน้ีเป็นโลเคชัน่หลกัในการถ่ายท า และนั้นก็เสมือนกบัเป็นการเปิดตวัท่ีท าให้
หมู่บ้านไร้ถนนแห่งน้ี กลายเป็นท่ีรู้จักในวงกวา้ง จนมีนักท่องเท่ียวจากทั่วทุกมุมโลกพลดักันมาเยี่ยมชมความ
สวยงามสุดโรแมนติกของหมู่บา้นกียฮ์รอน (GIETHOORN VILLAGE) แห่งน้ีอยา่งไม่ขาดสาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) จากนั้นน าท่าน ล่องเรือหลงัคากระจก เรือจะล่องไปตามล า

คลองของเมือง ท่ีจะให้ท่านไดเ้ห็นบา้นเรือนแบบชาวดชัตถู์กสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 มีเอกลกัษณ์พิเศษจะเป็น
อาคารทรงแคบ ท่ีมีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไวข้นเฟอร์นิเจอร์เขา้บา้น เรือนแพท่ีอยู่ริมคลองท่ีมีอยู่มากถึง 
2,500 หลงั หลงัจากนั้นน าท่านชม การสาธิตการเจียระไนเพชร ท่ีมีช่ือเสียงของโลก อิสระให้ท่านเลือกซ้ือหรือชม
เพชรคุณภาพและราคาไม่แพง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Corendon Village – The Urban หรือระดับเดียวกัน  
วันที่เจ็ด โวเลนดัม – ซานส์สคันส์ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ – สนามบิน – ดูไบ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโวเลนดัม เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและได้รับความนิยมมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ

เนเธอร์แลนด์ ท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองของท่าเรือและหมู่บา้นชาวประมงอนัแสนคึกคกั รวมไปถึงลกัษณะการแต่ง
กายในแบบดั้งเดิมของชาวดตัช์ ซ่ึงแน่นอนว่าปัจจุบนัยงัคงไดรั้บการอนุรักษเ์อาไวเ้ป็นอย่างดี ให้ท่านไดช้มวิถีชีวิต
ของชาวเมืองท่ียงัคงมีการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์ หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรม
ฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์ (Zaanse Schans) หมู่บา้นอนุรักษก์งัหันลมเก่าแก่ ท่ีตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดย
หมู่บา้นแห่งน้ีถือว่าเป็นสถานท่ีท่ีเก็บรวบรวมประวติัศาสตร์ของกงัหันลมเอาไวเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงจะไดพ้บกบัความ
สวยงามอย่างลงตวัของหมู่บา้นท่ีสร้างขึ้นสไตลบ์า้นไมแ้บบฮอลแลนด์ สัมผสับรรยากาศแบบชนบทท่ีสวยงาม ซ่ึง



 

 

ประกอบไปดว้ยแม่น ้ า ทุ่งหญา้ และการปศุสัตว ์ให้ท่านไดถ่้ายภาพเป็นท่ีระลึกกบักงัหันลม จดัเป็นหน่ึงสัญลกัษณ์
ส าคญัของประเทศเนเธอร์แลนด ์ซ่ึงกงัหันของประเทศน้ีไดมี้การใชป้ระโยชน์เป็นอยา่งยิง่โดยเฉพาะในดา้นการผนั
น ้า วิดน ้า ระบายน ้าเพื่อเอาดินในทะเลมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ จากนั้นชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเทา้
ไมข้องชาวดตัช์ท่ีใชใ้ส่ในชีวิตประจ าวนัในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองลิเซ่ น าท่านเขา้ชม สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ ตั้งอยูท่ี่ชานเมืองลิซเซ่ซ่ึงเป็นแหล่งปลูกทิวลิป ท่ี

ใหญ่และส าคญัยิ่งของฮอลแลนด์ นบัเป็นสวนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก ดว้ยทิวลิปท่ีมีมากกว่า 7 ลา้นตน้ในแต่
ละปี รวมทั้งไมห้ัวอ่ืนๆ เช่น ลิลล่ี แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยาซินธ์ ออกดอกบานสะพร่ังอยู่ดูละลานตา สวนได้
ถูกออกแบบไวอ้ย่างสวยงาม ประกอบไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่มีทางเดินร่มร่ืน บางตอนก็มีงานประติมากรรมประดบั
สวนอยู่เป็นระยะ มีสระน ้ าและน ้ าพุ มีศาลาจดัแสดงกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบัดอกไมม้ากมายมีการจดัสวนตวัอย่าง 
การวางแผนจดัปลูกไมด้อกไมใ้บ รวมทั้งคอฟฟ่ีช็อปและร้านขายอาหาร เปิดให้เขา้ชมประมาณกลางเดือนมีนาคม 
ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี 

  **อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว** 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่ สนามบิน 
21.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK150 (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
วันที่แปด ดูไบ – กรุงเทพฯ  

06.30 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
09.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK372 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

บนเคร่ืองบิน) 
18.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

******************************* 

ข้อควรทราบ : 

❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้ทาง
บริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
❖ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ ก่อนทุก

คร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลาบิน โดย
ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
❖ ทางบริษทัจะด าเนินการจดัการโปรแกรมการเดินทางให้เป็นไปตามท่ีก าหนด แต่บางคร้ังการเดินทางอาจจะมีการปรับเปล่ียนได้

ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเหตุสุดวิสัยต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได ้โดยค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็น
หลกั 
❖ ร้านคา้ในยโุรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์, ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน TRADE 

FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 



 

 

อตัราค่าบริการ     

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี)  

ไม่ใช้เตียง 

พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ 

22-29 ม.ีค. 65 75,900 70,900.- 12,000.- 
4-11 เม.ย. 65 79,900 74,900.- 12,000.- 

11-18 เม.ย. 65 85,900 80,900.- 12,000.- 

12-19 เม.ย. 65 85,900 80,900.- 12,000.- 

25 เม.ย.-2 พ.ค. 65 85,900 80,900.- 12,000.- 
26 เม.ย.-3 พ.ค. 65 85,900 80,900.- 12,000.- 
29 เม.ย.-6 พ.ค. 65 85,900 80,900.- 12,000.- 

 

 

อัตรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ)  
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้พกัท่ี

เมืองนั้นๆได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ) 
 ค่าวีซ่าเชงเกน้ (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี) 
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุและสุขภาพ (Covid-19) ระหวา่งการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (สายการบินอนุญาตใหโ้หลดสัมภาระใตท้อ้งเคร่ือง 30 กก./ท่าน) 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน (2 ยโูร x 6 วนั = 12 ยโูร) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%   



 

 

เง่ือนไขในการจองทัวร์ 
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทาง 
2. ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วนั หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

โดยอตัโนมติั 
3. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวดั) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวนัเดินทาง ให้ท่านติดต่อ 

เจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ีทราบทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 

เง่ือนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 

1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดั
จ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจ า 50% (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ า
ตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุในโปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า 

ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยว           

ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว ให้น ามาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบ
ธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน และ
ยนิดีคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด (ในกรณีท่ีมีการยื่นวีซ่า และท่านไดรั้บการอนุมติัวีซ่าแลว้ ทางบริษัทขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการท่ีเกิดขึ้นจริง และท่านสามารถน าวีซ่าน้ีไปใชไ้ด ้หากวีซ่านั้นยงัไม่หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสิทธ์ิในการไม่ใช้บริการใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณีท่ีท่านตอ้งการแยกวนั
เดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หน้าท่ีเพื่อสอบถามราคาอีกคร้ัง และการจดัท่ีนัง่ของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายในของ
สายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพื่อแทรกแซงได ้

 ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้ง
สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจ
ในการใหท่ี้นัง่ LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 



 

 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอ านาจการตดัสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริการและอ านวยความสะดวกในยืน่วี
ซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจง้เหตุผลให้ทราบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในห้องพกั เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศ
หนาวเยน็เกือบทั้งปี และส าหรับห้องหกัแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED 
ขึ้นอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เม่ือท่านได้มีการช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะโดยตรงกบับริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขต่างๆท่ีทาง
บริษทัฯไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 


