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     ขอน ำท่ำนสูเ่ส้นทำงท่องเท่ียวสดุโรแมนติกในช่วงเทศกำลดอกทิวลิปบำน ณ สวนเคอเคนฮอฟ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ฤดใูบไม้ผลิ
ของทกุปี ซึง่จะมีขึน้ระหวำ่งวนัท่ี 23 มีนำคม - 21 พฤษภำคม 2017 ดอกทิวลิปจะบำนพร้อมกนัทัว่สวนแห่งนีบ้นพืน้ท่ีกวำ่ 80 ไร่ ซึง่
ในเทศกำลสงกรำนต์ท่ีก ำลงัจะมำถงึ เป็นช่วงท่ีดีท่ีสดุท่ีท่ำนจะได้เข้ำชมทิวลิปนำนำพนัธุ์ ชชู่ออวดควำมสวยงำมท่ำมกลำงแสงแดด
ท่ีอบอุน่ นอกจำกนีเ้รำยงัน ำเสนอเส้นทำงสดุสวยท่ีเป็นไฮไลท์ของ 5 ประเทศคือ เยอรมนั เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝร่ังเศส และ
องักฤษ ท่ีรวมไฮไลท์ของประเทศตำ่ง ๆ ไว้ด้วยกนั แตล่ะเมืองล้วนแตม่ีเอกลกัษณ์เฉพำะตวั 
วันท่ี 1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี)  
21.00 น. พร้อมคณะท่ีสนำมบินสวุรรณภมูิ อำคำรผู้ โดยสำรระหวำ่งประเทศ เคำน์เตอร์

สำยกำรบินไทย (D) เจ้ำหน้ำท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกในเร่ืองสมัภำระและกำร
เช็คอิน 

 
23.45 น. ออกเดินทำงสู ่แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนั โดยเท่ียวบินท่ี  TG920 
หมำยเหต ุ ทำงบริษัทได้เตรียมกำรเดินทำงของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, 

เช่ำรถโค้ช, จองท่ีพกั, ร้ำนอำหำร สถำนท่ีเข้ำชมตำ่ง ๆ ไว้ลว่งหน้ำให้กบักรุ๊ปทวัร์ 
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กรณีท่ีเกิดเหตกุำรณ์ อำทิ กำรยกเลิกเท่ียวบิน, กำรลำ่ช้ำของสำยกำรบิน, กำร
พลำดเท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไมท่นั), กำรนดัหยดุงำน, กำรจลำจล, ภยัพิบตัิ, กำรถกู
ปฏิเสธกำรเข้ำเมือง ท ำให้กำรเดินทำงลำ่ช้ำ หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไมส่ำมำรถ
เดินทำงไปยงัจดุหมำยตำมโปรแกรมได้ หวัหน้ำทวัร์ มีสิทธ์ิในกำรเปลี่ยน
โปรแกรม และไมส่ำมำรถคืนเงินคำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆ ท่ีช ำระแล้ว เพรำะทำงบริษัทฯ ได้
ช ำระคำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆ ลว่งหน้ำแล้ว และหำกมีคำ่ใช้จ่ำยอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจำกใน
รำยกำรทวัร์ หวัหน้ำทวัร์จะแจ้งให้ท่ำนทรำบ เพรำะเป็นสิ่งท่ีทำงบริษัท ฯ มิอำจ
รับผิดชอบได้ 

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

 

06.00 น. คณะถงึสนำมบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลงัผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมืองและ
สมัภำระแล้ว รถโค้ชปรับอำกำศรอรับแล้วออกเดินทำงสูเ่มืองรูเดสไฮม์ เมืองโร
แมนติกแห่งแมน่ ำ้ไรน์ รูเดสไฮม์เตม็ไปด้วยเสน่ห์ของควำมเป็นเมืองเก่ำ เรียงรำย
ด้วยร้ำนขำยของท่ีระลกึ ร้ำนไวน์ และภตัตำคำรที่ตกแตง่ประดบัประดำอย่ำง
สวยงำม ดงึดดูนกัท่องเท่ียวให้มำเยือนไมข่ำดสำย มีอำคำรกึง่ไม้ซุงไม้ท่ีเก่ำแก่
และสวยงำมของเมืองสร้ำงมำตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 16 ท่ีเรียกวำ่ “Klunkhardshof”  
แล้วน ำท่ำนลอ่งแมน่ ำ้ไรน์ ณ จดุท่ีได้ช่ือวำ่ “ประตสููก่ำรทอ่งเท่ียวภมูิภำคไรน์” 
(World Heritage Site) สองฝ่ังแมน่ ำ้มีปรำสำท, หอคอย, หมูบ้่ำนริมแมน่ ำ้ และ
ไหลเ่ขำท่ีปลกูไร่องุ่นเขียวขจีตลอดล ำน ำ้ เส้นทำงนีย้งัได้ช่ือวำ่เป็น Castle Rhine 
จำกยคุโรมนัและชำวเยอรมนัเผ่ำตำ่ง ๆ ยงัคงมีมนต์เสน่ห์อย่ำงไมเ่สื่อมคลำย วิถี
ของชำวเมืองยงัคงรักษำควำมเป็นเอกลกัษณ์ทัง้ทำงด้ำนประวตัิศำสตร์ และ
ทำงด้ำนจิตใจของชำวเยอรมนั จนเรือเทียบท่ำท่ีเมืองโอแบลเวเซล่ (oberwesel) 
จำกนัน้เดินทำงตอ่โดยรถโค้ชสูโ่คโลญจ์ ชำวเยอรมนัเรียกโคโลญจน์วำ่เคิล์น เป็น
เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศ มีช่ือเสียงในเร่ืองกำรอตุสำหกรรมริมฝ่ัง
แมน่ ำ้ไรน์ เป็นศนูย์กลำงทำงกำรค้ำ อตุสำหกรรมและศิลปะ เมืองโคโลญจ์เป็น
ท่ีมำของน ำ้หอมชนิดหนึง่ท่ีเรียกวำ่ ออดิโคโลญจน์ ทัง้นีเ้พรำะผู้ผลิตน ำ้หอมชนิด
นีต้ัง้อยู่ในเมืองนีซ้ึง่ใช้ช่ือย่ีห้อวำ่ 4711 ย่ีห้อนีม้ีท่ีมำจำกบ้ำนเลขท่ี 4711 ซึง่เป็น
ท่ีตัง้ของโรงงำนผลิตในขณะนัน้ ออดิโคโลญจน์ของ 4711 จงึเป็นของฝำกขึน้ช่ือ
ของโคโลญจน์จนถงึปัจจบุนั  

(54 ก.ม.) 

 

 
 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Gastronomy Traditional 
Brewery Restaurant Local 

 

13.30 น. น ำท่ำนชมมหำวิหำรโคโลญจน์ ชำวเยอรมนัเรียกวำ่ DOM เป็นศำสนสถำนของ
คริสต์ศำสนำโรมนัคำทอลิก วิหำรแห่งนีใ้หญ่และสงูเป็นอนัดบั 3 ของโลก สร้ำง
ด้วยสถำปัตยกรรมแบบโกธิค (Gothic) ปัจจบุนัมหำวิหำรโคโลญจน์นบัเป็นจดุ 
หมำยส ำคญัของเมืองโคโลญจน์และของประเทศเยอรมนี ได้รับกำรขึน้ทะเบียน
เป็นมรดกโลกจำกองค์กำรยเูนสโกในปี 1996 เดินส ำรวจย่ำนถนนคนเดิน Hohe 
Straße ท่ีครำคร ่ำไปด้วยผู้คน สมควรแก่เวลำเดินทำงสูก่รุงอมัสเตอดมั ประเทศ
เนเธอร์แลนด์  

 

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

ระดบัเดียวกนั 
 

วันท่ี 3 สวนเคอเคนฮอฟ - กรุงอัมสเตอดัม - จตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคา
กระจก - สถาบันเจียระไนเพชร 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet  
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08.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสูเ่มือง LISSE เพ่ือเข้ำชมสวนเคอเคนฮอฟ ตื่นตำต่ืนใจกบัแปลง
ทิวลิปท่ีชดูอกอวดสีสนัหลำกหลำยสวยงำม นอกจำกนีภ้ำยในสวนท่ีกว้ำงใหญ่
แห่งนี ้ ยงัร่มร่ืนไปด้วยต้นไม้ใหญ่แผ่ก่ิงก้ำนเป็นแถวเรียงรำยตลอดแนว, บงึใหญ่
ให้ควำมชุ่มชืน้ สดช่ืน และพนัธุ์ไม้ดอกอื่น ๆ อีกมำกมำยท่ีเปลี่ยนสถำนท่ีแห่งนีใ้ห้
กลำยเป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้จริง ๆ อิสระให้ท่ำนได้บนัทกึ ภำพสวย ๆ ไว้เป็น
ท่ีระลกึ (เทศกำลจดัแสดงดอกทิวลิปมีขึน้ระหวำ่ง วนัท่ี 23 มีนำคม - 21 
พฤษภำคม 2017) 

 

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

จะลอ่งไปตำมล ำคลองของเมือง ท่ีจะให้ท่ำนได้เห็นบ้ำนเรือนแบบชำวดชัต์ถกู
สร้ำงมำตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 17 มีเอกลกัษณ์พิเศษจะเป็นอำคำรทรงแคบ ท่ีมีตะขอ
อยู่ชัน้บนสดุของอำคำรเอำไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้ำบ้ำน ระหวำ่งลอ่งเรือผ่ำนบ้ำน 
เรือนแพที่อยู่ริมคลองท่ีมีอยู่มำกถงึ 2,500 หลงั แล้วไปชมเขตท่ีเก่ำแก่ท่ีสดุของ
กรุงอมัสเตอดมั เรือจอดสง่ท่ำนท่ีสถำบนัเจียระไนเพชร (Diamond Factory) 
อตุสำหกรรมกำรเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ ได้รับกำรยกย่องวำ่ดีท่ีสดุแห่ง
หนึง่ของโลก ชมขัน้ตอนกำรคดัเลือกเพชร โดยละเอียดจำกวิทยำกรผู้ช ำนำญ
ตลอดจนขัน้ตอนกำรเจียระไนให้เป็นอญัมณีท่ีมีคำ่ท่ีสดุ ส ำหรับท่ำนท่ีต้องกำร
เป็นเจ้ำของอญัมณีล ำ้คำ่ เชิญท่ำนเลือกซือ้เพชรชัน้ดีพร้อมรับรองด้วย 
Certificate จำกบริษัทฯท่ีมีช่ือเสียง แล้วเข้ำสูย่่ำนใจกลำงเมืองอนัเป็นท่ีตัง้ของ
จตัรัุสแดม (Dam Square) เขตย่ำนใจกลำงเมืองท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมในกำรมำเดิน
เท่ียวชมเมือง มีพระรำชวงัหลวงเดิมตัง้อยู่ใจกลำงจตัรัุส และถนนแห่งควำม
บนัเทิงหลำกหลำยรูปแบบ กลำงกรุงอมัสเตอร์ดมัท่ีเรียกกนัวำ่ Red Light  
District 

 

 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารลอยน า้ ที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป Sea 
Palace Restaurant Chinese 

 

 น ำท่ำนเข้ำสูท่ี่พกั NOVOTEL AMSTERDAM CITY HOTEL หรือเทียบเท่ำใน
ระดบัเดียวกนั 

 

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

 

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

ซอ่มแซมด้วยงบประมำณถงึ 27.5 ล้ำนยโูร ก็พร้อมท่ีจะรับนกัท่องเท่ียวจำกทัว่ทกุ
หนแห่ง ถือเป็นสญัลกัษณ์ท่ีส ำคญัแห่งหนึง่ ท่ีนกัท่องเท่ียวจะแวะชมในกรุง
บรัสเซลส์ ออกแบบโดย Andre Waterkeyn ประกอบด้วยลกูเหลก็กลมๆ ขนำด
ยกัษ์  ซึง่เปรียบเสมือนอะตอม จ ำนวน 9 ลกู แทน 9 จงัหวดัในเบลเย่ียม แล้วกลบั
เข้ำสูก่รุงบรัสเซลส์ เมืองนีเ้ปรียบเสมือนพิพิธภณัฑ์กลำงแจ้ง อำคำรบ้ำน เรือน
ได้รับกำรอนรัุกษ์ไว้จำกรัฐบำล  

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 160 years of Gastronomy 

Traditional restaurant เสิรฟ์เมนูหอยแมลงภู่ Signature dishes  Local 
 

13.00 น. น ำท่ำนชมจตรัุสกรองปลำซ (Grand Place) จตัรัุสอนังดงำมท่ีสดุแห่งหนึง่ของ
ยโุรป ได้รับกำรยกย่องจำกนกัท่องเท่ียวทัว่โลก หรือแม้แตอ่ำร์คดชัเชสอิสซำเบล
ลำ ธิดำของกษัตริย์ฟิลิปท่ี 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์  ฮโูก และชำร์ลส โบเดอแลร์ สอง
นกัเขียนช่ือดงัยงักลำ่วถงึ อิสระให้ท่ำนเดินเลน่ชมเมืองหรือเลือกซือ้สินค้ำของ
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เมือง อำทิ ช็อกโกแลต เบลเย่ียมผลิตช็อกโกแลตกวำ่ 172,000 ตนัตอ่ปี และมี
ร้ำนขำยช็อกโกแลตกวำ่ 2,000 ร้ำน, ผ้ำปักลกูไม้หรือลิม้ลองวำฟเฟิล ของอร่อยท่ี
หำชิมได้ไมย่ำก ออกเดินทำงโดยรถไฟดว่น THALYS จำกบรัสเซลล์เพ่ือเดินทำงสู่
มหำนครปำรีส 

17.41 น. ถงึกรุงปำรีส รถโค้ชท้องถ่ินน ำท่ำนเดินทำงสูภ่ตัตำคำร 
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese  
20.00 น. น ำคณะลอ่งเรือบำโตมชู ชมสถำนท่ีส ำคญัคูบ้่ำนคูเ่มืองสองฝ่ังของแมน่ ำ้แซนน์ 

โบรำณสถำน และอำคำรที่เก่ำแก่สร้ำงด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ควรคำ่แก่กำร
อนรัุกษ์ ปำรีสได้รับกำรกลำ่วขำนวำ่เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีชีวิต 

 

 น ำท่ำนเข้ำสูท่ี่พกั COURTYARD by MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่ำใน
ระดบัเดียวกนั 

 

วันท่ี 5 พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปป้ิง Duty Free - แกลลอรี ลาฟาแยตต์  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet  
08.30 น. ออกเดินทำงสูพ่ระรำชวงัแวร์ซำยส์ พระรำชวงัท่ีใหญ่ท่ีสดุในปฐพีซึง่อยู่ห่ำงจำก

จดุศนูย์กลำงของปำรีสไปทำงตะวนัตกเฉียงใต้ ระยะทำงประมำณ 20 ก.ม. 
บำงสว่นของพระรำชวงัได้รับกำรบรูณะเรียบร้อยแล้ว เข้ำชมควำมงำมของ
พระรำชวงัภำยในห้องตำ่ง ๆ อำทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนสั, ห้องเทพ  ได
อำน่ำ และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ อลงักำรและหรูหรำท่ีสดุแสดงให้เห็นถงึ
ควำมย่ิงใหญ่ของรำชวงศ์บรูก์บองแห่งฝร่ังเศส แตล่ะห้องของพระรำชวงัล้วนมีคำ่
ด้วยภำพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่ำงฝีมือเอกชำวฝร่ังเศส ควรคำ่แก่กำรยกย่อง
ให้เป็นพระรำชวงัท่ีงดงำมล ำ้คำ่ท่ีสดุแห่งหนึง่ของโลก 

 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Thai  
13.00 น. อิสระให้ท่ำนช้อปปิง้สนิค้ำอำทิ น ำ้หอม เสือ้ผ้ำ กระเป๋ำ เคร่ืองส ำอำงค์ ท่ีร้ำน 

Duty Free Shop ท่ีมีสว่นลดพิเศษให้เฉพำะนกัท่องเท่ียวเท่ำนัน้ และสินค้ำ  แบ
รนด์เนมช่ือดงัของฝร่ังเศสในห้ำงสรรพสินค้ำ Galleries Lafayette  

 
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารเก่าแก่กว่า 400 ปี เคยเป็นที่พบปะ

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

 

 น ำท่ำนเข้ำสูท่ี่พกั COURTYARD by MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่ำใน
ระดบัเดียวกนั 

 

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

 

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

(อิลเดอลำซิเต้) งดงำมด้วยประติมำกรรมและหน้ำตำ่งประดบักระจกสี (stained 
glass) ถือได้วำ่เป็นผลงำนศิลปะอนัล ำ้คำ่ของกรุงปำรีส แล้วเท่ียวชมมหำนคร
ปำรีส นครหลวงแห่งแฟชัน่ชัน้น ำของโลก โบสถ์แองวำลีดส์อนังำมสง่ำ, หอไอเฟล 
แลนด์มำร์กท่ีโดง่ดงั ขึน้สูช่ัน้ 2 ของหอไอเฟล เพ่ือชมเมืองปำรีสแบบพำโนรำมำ
วิว, ประตชูยั (Arc de Triomphe) สร้ำงขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณ์แห่งชยัชนะของนโป
เลียน. ถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) เป็นถนนสำยส ำคญัมีควำมยำว 2 
กม. ร่มร่ืนไปด้วยเงำต้นปำตำนสองฝ่ัง มีทัง้ร้ำนค้ำชัน้น ำ หอแสดงศิลปะ สวน
ดอกไม้ น ำ้พ ุ ภตัตำคำรชัน้เลศิ ร้ำนกำแฟ โรงละคร เป็นถนนท่ีมีสสีนัตลอด24
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ชัว่โมง จนได้ช่ือวำ่เป็นถนนท่ีสวยท่ีสดุในโลก. จตรัุสคองคอร์ด ซึง่ออกแบบโดย
เลอโนตร (Le Notre)  ใกล้กนัเป็นสวนตยุเลอลส์ี สวนแบบฝร่ังเศสท่ีออกแบบไว้
อย่ำงงดงำม ผ่ำนอำคำรพิพิธภณัฑ์ลฟูร์ เป็นพระรำชวงัท่ีประทบัของกษัตริย์
ฝร่ังเศสหลำยพระองค์ ปัจจบุนัเก็บงำนศิลปะท่ีมีคำ่กวำ่ 300,000 ชิน้ 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 ออกเดินทำงสูส่ถำนีรถไฟ Gare Du Nord เพ่ือน ำท่ำนเดินทำงสูม่หำนคร

ลอนดอนโดยรถไฟ EUROSTAR สะดวกสบำยกบักำรเดินทำงลอดอโุมงค์ท่ีลอด
ใต้ทะเลบริเวณช่องแคบฝร่ังเศส-องักฤษ 

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

หรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั 
 
 

วันท่ี 7 มหานครลอนดอน - พระราชวังวินด์เซอร์ - มาดามทูสโซ่ด์ - 
ลอนดอนอายส์ 

 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet  
08.30 น. น ำคณะเดินทำงสูพ่ระรำชวงัวินด์เซอร์ กษัตริย์วิลเลียมผู้ พิชิต เป็นผู้ เลือกท ำเลก่อ 

สร้ำงพระรำชวงัแห่งนี ้ ซึง่อยู่บนเนินสงูมองเห็นแมน่ ำ้เทมส์อยู่เบือ้งลำ่ง วงันีเ้ป็นท่ี
ประทบัประมขุสงูสดุแห่งประเทศองักฤษมำตลอด 900 ปี จงึถือได้วำ่เป็นวงัท่ีมีผู้
พ ำนกัอำศยัตอ่เน่ืองยำวนำนกวำ่วงัแห่งใดในโลก เข้ำชมภำยในผ่ำน Jubilee 
Garden ก่อนเข้ำสูอ่ำคำรจดัแสดงประวตัิควำมเป็นมำของพระรำชวงั สิ่งท่ี
น่ำสนใจควรคำ่แก่กำรชมคือเขตพระรำชฐำนชัน้ใน State Apartment ถือเป็น
หวัใจของพระรำชวงั ห้องทกุห้องจงึถกูประดบัประดำด้วยทรัพย์สมบตัิของ
รำชวงศ์ อนัประมำณคำ่มิได้ ไมว่ำ่จะเป็นภำพเขียนฝีมือ, มำ่นปักประดบัผนงั, 
เคร่ืองลำยครำม, รูปปัน้, อำวธุ ชดุเกรำะรวมไปถงึเฟอร์นิเจอร์ในยคุตำ่ง ๆ The 
King's Chamber อนัมีภำพเขียนเป็นจดุเดน่นอกเหนือจำกเตียงไม้สลกัปิดทอง 
สไตล์ฝร่ังเศสสมยัศตวรรษท่ี 18 ท่ีตัง้ตระหง่ำนอยู่กลำงห้อง และห้องท่ีโดดเดน่
ท่ีสดุ St George's Hall ท้องพระโรงแห่งนีม้ีควำมยำวกว่ำ 50 เมตร จงึมกัใช้ใน
งำนพระรำชพิธีเช่นงำนเลีย้งรับรองพระรำชอำคนัตกุะในพระนำงเจ้ำอลิซำเบซ 
ภำยในตกแตง่ตำมศิลปะแบบโกธิก ประดบัประดำด้วยอำวธุชดุเกรำะ และตรำ
ประจ ำรำชวงศ์ และไมพ่ลำดกบักำรเข้ำชม St George's Chapel ถือเป็นอำคำร
สไตล์โกธิกท่ีงดงำมท่ีสดุในประ เทศองักฤษ อำคำรแห่งนีเ้ร่ิมก่อสร้ำงในปี 1475 
โดยพระเจ้ำเอด็เวิร์ดท่ี 4 และใช้เวลำกวำ่ 50 ปีจนส ำเร็จลลุว่ง แล้วเดินทำงกลบั
เข้ำสูล่อนดอน  

 

 
 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai  
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13.30 น. น ำทกุทำ่นสมัผสัประสบกำรณ์ในกำรเยอืนลอนดอน  ด้วยกำรขึน้ชมทศันียภำพของ
เมืองแบบเบิร์ดอำยววิบนลอนดอนอำย กระเช้ำลอยฟ้ำที่สงูที่สดุในทวีปยโุรป มีควำม
สงู 135 เมตร (443 ฟตุ) และกลำยมำเป็นสถำนท่ีทอ่งเทีย่วที่ได้รับควำมนิยมและเป็น
จดุดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วได้อยำ่งมำกในสหรำชอำณำจกัร มีผู้มำเยือนมำกกวำ่ 3 ล้ำนคน
ตอ่ปี เข้ำชมพิพิธภณัฑ์หุน่ขีผ้ึง้มำดำมทสูโซด์่ แตล่ะห้องล้วนจดัไว้อย่ำงน่ำชมอำทิ 
ห้องบคุคลส ำคญั ๆ จำกทัว่โลกและมีช่ือเสียงนกักีฬำ, ศิลปินเอก, นกักำรเมือง 
ตลอดจนผู้น ำประเทศตำ่งๆ รวมทัง้รำชวงศ์แห่งองักฤษ แล้วให้ท่ำนได้เพลิดเพลิน
ไปกบัลอนดอนแท็กซี่ ผ่ำนห้องตำ่งๆ ท่ีล้วนแตน่่ำสนใจเป็นอยำ่งย่ิง 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Four Season เมนูเป็ดย่าง Signature 
Dishes Chinese 

 

 น ำท่ำนเข้ำสูท่ี่พกั COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON 
หรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั 

 
 

วันท่ี 8 เที่ยวมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ช้อปป้ิงใน
ลอนดอน - เดนิทางกลับประเทศไทย 

 

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

รัฐสภำ, พระรำชวงัเวสท์มินส์เตอร์ ท่ีตัง้ของรัฐสภำองักฤษ, หอนำฬิกำบ๊ิกเบน ท่ีมี
ควำมสงู 320 ฟตุ เป็นนำฬิกำท่ีมีหน้ำปัดใหญ่ท่ีสดุในโลก, มหำวิหำรเซนต์ปอล ท่ี
มียอดโดมใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก, ลอนดอนบริดจ์ สะพำนข้ำมแมน่ ำ้เทมส์
แห่งแรก ทำวเวอร์บริดจ์ สญัลกัษณ์อีกแห่งหนึง่ของเมือง แล้วเข้ำสูท่ำวเวอร์ออ
ฟลอนดอน ท่ีมีประวตัิศำสตร์อนัเกรียงไกรย่ิงใหญ่นองเลอืดหรือแม้แตซ่บัซ้อน
ซอ่นเง่ือน มีอดีตท่ียำวนำน เคยเป็นป้อมปรำกำร, ปรำสำทรำชวงั, คกุ และแดน
ประหำร ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑ์ ซึง่เป็นกลุม่อำคำรและหอคอยหลำยหลงั ชมมหำ
มงกฎุอิมพีเรียล ซึง่ประดบัด้วยเพชรท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกช่ือ “ดำรำแห่ง
อำฟริกำ 2” หรือ “คลัลินนั 2” และ “มงกฎุของพระรำชินีอลซิำเบธ” ประดบัด้วย
เพชร “โคอินร์ู” ท่ีเคยเป็นเพชรเมด็ใหญ่ท่ีสดุในโลก และชิน้สดุท้ำยคือ “คฑำ” 
ประดบัด้วยเพชรเมด็ใหญ่ท่ีสดุในโลก “ดำรำแห่งอำฟริกำ 1” หรือ “คลัลินนั 1” 
ผ่ำนไปชมถนนไวท์ฮอลล์ อำคำรที่ท ำกำรของรัฐในปัจจบุนั, บ้ำนเลขท่ี 10 ถนน
ดำวน์น่ิง บ้ำนพกัของนำยกรัฐมนตรีองักฤษ จตรัุสพิคคำดิลลี่เซอร์คสั เดิมเป็นวง
เวียนท่ีบรรจบของถนน 6 สำย มีน ำ้พแุละรูปปัน้อีรอสตรงกลำงเป็นท่ีนิยมของ
หนุ่มสำวมำนัง่พลอดรักกนั และถ่ำยรูปกบัพระรำชวงับคักิง้แฮม พระรำชฐำนท่ี
ประทบัอย่ำงเป็นทำงกำรของรำชวงศ์องักฤษ 

 

 
 

 
 
 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese  
13.00 น. อิสระให้ท่ำนได้ช้อปปิง้สินค้ำตำมอธัยำศยั ย่ำนถนนอ๊อกฟอร์ด หรือ ห้ำงแฮร์ร็อด 

จนได้เวลำน ำท่ำนเดินทำงสูส่นำมบินฮีทโธรว์ เพ่ือเตรียมตวัเดินทำงกลบัมีเวลำให้
ท่ำนได้ท ำ Tax Refund พร้อม ช้อปปิง้สินค้ำปลอดภำษีภำยในสนำมบิน 

 

21.30 น. ออกเดินทำงโดยสำยกำรบินไทย เพ่ือกลบัสูป่ระเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี  TG917   
วันท่ี 9 เดนิทางกลับถงึประเทศไทย  
15.05 น. สำยกำรบินไทยน ำท่ำนเดินทำงกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ  

(หมำยเหต ุ โปรแกรมดงักลำ่วข้ำงต้น เป็นกำรน ำเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซึง่อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงเน่ืองจำกกำรจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทำงจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่ำน 7 วนั ก่อนกำรเดินทำงเท่ำนัน้) 

PERIOD Tour Fare Child 4-11 Child 4-6 SGL NO TKT 
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Adult With Bed No Bed Supp ADL / CHD 
9-17 เมษายน 60 136,000.- 123,000.- 109,000.- 16,500.- -37,500.- 

-28,500.- 
5-13 พฤษภาคม 60 128,000.- 116,000.- 103,000.- 16,500.- -29,500- 

-22,500.- 13-21 พฤษภาคม 60 
คำ่ทวัร์รวม : 
  คำ่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคำ่ภำษี และสว่นเพ่ิมของน ำ้มนัเชือ้เพลิง ณ วนัท่ี 5 มกรำคม 2560  

 คำ่รถโค้ชมำตรฐำนยโุรป ท่องเท่ียวตำมโปรแกรมท่ีระบุ 
 คำ่ลอ่งเรือแมน่ ำ้ไรน์ / คำ่เข้ำสวนทิวลิปเคอเคนฮอฟ / คำ่เช้ำชมพระรำชวงัแวร์ซำยน์ / คำ่เรือล่องแมน่ ำ้แซนน์ / คำ่

ตัว๋ลิฟท์ขึน้ชัน้ 2 หอไอเฟล / คำ่ตัว๋ขึน้ลอนดอนอำย / คำ่เข้ำชมพระรำชวงัวินด์เซอร์ / คำ่เข้ำทำวเวอร์ออฟลอนดอน 
/ คำ่ตัว๋เข้ำพิพิธภณัฑ์มำดำมทุสโซด์่ 

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

รำยละเอียดแนบท้ำยในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
 คำ่อำหำร Gastronomy & Old Traditional restaurant ตำมท่ีระบใุนรำยกำร 
 คำ่ทิปพนกังำนขบัรถโค้ช ในยโุรปก ำหนดมำตรฐำนไว้ท่ี 2€ / ท่ำน / วนั 
 คำ่ภำษีมลูคำ่เพ่ิม 7% 
 คำ่ธรรมเนียมวีซำ่เนเธอร์แลนด์ (เชงเก้น) และคำ่ธรรมเนียมวีซำ่องักฤษ 
 คำ่ประกนักำรเดินทำงของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER 

PLAN คุ้มครองกำรสญูเสียชีวิต/อวยัวะจำกอบุตัิเหต ุส ำหรับผู้ เอำประกนัภยัอำยมุำกกวำ่ 16 ปีน้อยกวำ่ 75 ปี ไม่
เกิน 3,000,000 บำท และคำ่รักษำพยำบำลในตำ่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บำท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนั
สขุภำพท่ีไมไ่ด้เกิดจำกโรคประจ ำตวั 

 – หำกมีควำมประสงค์จะเพ่ิมควำมคุ้มครองในกรณีสมัภำระในกำรเดินทำงสญูหำยตลอดจนควำมลำ่ช้ำของ
สมัภำระและเท่ียวบินกรุณำสอบถำมและโปรดศกึษำจำกรำยละเอียดของกรมธรรม์ตำมเอกสำรแนบท้ำยใบจอง
ทวัร์ 

 คำ่ยกกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น ำ้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋ำใบเลก็อยู่ในควำมดแูลของท่ำนเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม  

คำ่ทวัร์ไมร่วม : 
  คำ่ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 % 

 คำ่ท ำหนงัสอืเดินทำง (พำสปอร์ต) 
 คำ่ทิปหวัหน้ำทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คำ่ใช้จำ่ยสว่นตวัอำทิ คำ่โทรศพัท์, คำ่ซกัรีด, คำ่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคำ่อำหำรท่ีสัง่มำในห้องพกัคำ่อำหำรและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้ำนอำหำรนอกเหนือจำกที่ทำงบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หำกทำ่นทำนได้
เฉพำะอำหำรทะเลเพยีงอยำ่งเดยีว ทำ่นต้องมคีำ่ใช้จ่ำยเพิ่ม 

กำรจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หำกท่ำนสนใจและประสงค์จะเดินทำงกบั Instyletravelเพ่ือเป็นกำรยืนยนักำรเดินทำงของท่ำน กรุณำจองทวัร์และช ำระ

เงินมดัจ ำลว่งหน้ำ 20,000 บำทตอ่ผู้ เดินทำงหนึง่ท่ำน ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัท่ีจอง ซึง่เงินมดัจ ำดงักลำ่วจะเป็นกำร
ยืนยนักำรจองของท่ำน และกรุณำช ำระคำ่ทวัร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้ำ 14 วนัก่อนกำรเดินทำง และ 21 วนัก่อนกำร
เดินทำงในช่วงเทศกำลหรือ HIGH SEASON (เทศกำลปีใหม,่ ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษำยน, พฤษภำคม, และเดือน
ตลุำคม) หำกท่ำนไมช่ ำระเงินสว่นท่ีเหลือตำมวนัท่ีก ำหนด ทำงบริษัทฯถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจำกสถำนที่ท่องเท่ียวตำ่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ ำนวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไมรั่บจองทวัร์ส ำหรับลกูค้ำดงัตอ่ไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอำยใุนระหวำ่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 



                       

EUR43C_TULIP 3_Romantique Voyage 9 Days_GR-NT-BL-FR-UK_(Apr-May ‘17)           8/10 

2. ผู้สงูอำยท่ีุมีควำมจ ำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้ำ หรือเคร่ืองมือตำ่งๆ ในกำรพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทำงท่ีบ่งบอกกำรเป็นบคุคลไร้ควำมสำมำรถ 
4. ท่ำนท่ีมีควำมประสงค์จะร่วมเดินทำงกบัทวัร์ หรือแยกจำกคณะทวัร์ระหวำ่งทำง/กลำงทำง 
5. บคุคลท่ีมีควำมประพฤติไมเ่หมำะสมระหวำ่งทวัร์ อำทิเช่น ผู้ ท่ีดื่มสรุำบนรถ, ไมรั่กษำเวลำ, เสียงดงั พดูจำหยำบ

คำย สร้ำงควำมร ำคำญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวำ่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ท่ี
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทำงบงัคบัให้หวัหน้ำทวัร์ต้องท ำกำรนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บำงครัง้อำจจะ
มีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่ำนอื่นหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้   

กำรยกเลิกกำรจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
High Season = เทศกำลสงกรำนต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตลุำคม (1 - 31 ต.ค.) /  
เทศกำลคริสต์มำส และเทศกำลปีใหม ่(24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทำง 60 วนั  คืนเงินมดัจ ำทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทำง 59-45 วนั  หกัมดัจ ำ 20,000 บำท/ทำ่น 
  ยกเลกิก่อนกำรเดินทำง 44-30 วนั  หกัมดัจ ำ 30,000 บำท/ทำ่น 
  ยกเลกิก่อนกำรเดินทำง 29-15 วนัก่อนกำรเดินทำง  หกั 50% ของคำ่ทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนกำรเดินทำง 14-1 วนัก่อนกำรเดินทำง หกั 90% ของคำ่ทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทำง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคำ่ทวัร์ 
  หำกทำ่นยกเลกิกำรเดินทำงในเง่ือนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แตท่ำ่นสำมำรถหำผู้ เดินทำงมำแทนได้ โดยสำมำรถยื่นขอวซีำ่ได้ทนั

ตำมก ำหนดเวลำ ทำงบริษัทฯ จะคิดคำ่ใช้จ่ำยเพิม่คือคำ่วซีำ่ และคำ่เปลีย่นช่ือตัว๋เทำ่นัน้ และต้องไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ที่ 
NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หำกทำ่นยกเลกิกำรเดินทำง อนัเนื่องมำจำกบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทำ่นไมไ่ด้รับกำรพิจำรณำอนมุตัวิีซำ่ ไมว่ำ่ด้วย
เหตผุลใดๆ ก็ตำมอนัเป็นกำรพิจำรณำของสถำนทตู  ซึง่กำรยกเลกิเฉพำะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือเป็นกำร
ยกเลกิตำมเง่ือนไขของวนัเวลำทีย่กเลกิดงักลำ่วข้ำงต้น ในกรณีที่ทำ่นไมแ่นใ่จวำ่จะได้รับกำรพิจำรณำอนมุตัวิีซำ่จำกทำง
สถำนทตู ทำงบริษัทขอแนะน ำให้ทำ่นยื่นขอวซีำ่แบบเดีย่ว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวำ่กำรยื่นขอวซีำ่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรยกเลกิกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผู้ เดินทำง ต ่ำกวำ่ 20 ทำ่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทำงทรำบ
ลว่งหน้ำก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงกำรทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ำมำรถรับผิดชอบจำกกรณีท่ีเกิดเหตุ
จ ำเป็นสดุวิสยัดงันี ้ กำรลำ่ช้ำของสำยกำรบิน, กำรนดัหยดุงำน, ภยัธรรมชำต,ิ กำรก่อจลำจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิ
ประโยชน์ของทำ่นจะได้รับจำกกำรซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global 
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ที่ระบคุวำมรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทำ่นัน้ ทัง้นีจ้ะค ำนงึถึงผลประโยชน์และ
จะรักษำผลประโยชน์ของทำ่นไว้ให้ได้มำกที่สดุ และทำงบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคำ่ใช้จำ่ยที่เกิดขึน้ หำกทำ่นถกูปฏิเสธกำร
เข้ำเมือง อนัเนื่องจำกกำรกระท ำที่สอ่ไปในทำงผิดกฎหมำยหรือกำรหลบหนีเข้ำเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคำ่ทวัร์ที่ทำ่น
ช ำระมำแล้ว 

กำรขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทำง (Revision Fees) 
 หำกท่ำนประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทำง สำมำรถท ำได้ลว่งหน้ำก่อนกำรเดินทำงจริง 60 วนั โดยไมเ่สียคำ่ใช้จ่ำย 
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในกำรเดินทำงเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสำรจะต้องเดินทำงไป-กลบัพร้อมกนั หำกต้องกำรเลื่อนวนัเดินทำงกลบั ท่ำนจะต้อง

ช ำระคำ่ใช้จ่ำยสว่นตำ่งท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บ และกำรจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผู้ก ำหนด ซึง่ทำง
บริษัทฯ ไมส่ำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง ถ้ำทำงบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรออกตัว๋เคร่ืองบิน
ไปแล้ว ผู้ เดินทำงต้องรอ RUFUND ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนัน้ และหำกท่ำนไมแ่น่ใจในวนัเดินทำงดงักลำ่ว 
กรุณำตรวจสอบกบัเจ้ำหน้ำท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสำมำรถท ำ REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีท่ำนจะช ำระเงิน
คำ่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 

กำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน (Mileage Claim ) 
 กำรเดินทำงเป็นหมูค่ณะของกำรบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สำมำรถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100 %, สว่นสำยกำรบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซำ่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขกำร
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สะสมไมล์ของสำยกำรบินนัน้ ๆ ซึง่กำรเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบำงสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสำยกำรบินเท่ำนัน้ 
คำ่ธรรมเนียมประกนัภยัและคำ่ธรรมเนียมน ำ้มนัเชือ้เพลิงของสำยกำรบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตำมอตัรำท่ีทำงสำยกำรบินปรับคำ่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 5 มกรำคม 2560 กำรเปลี่ยนแปลงของสำยกำรบินใน

ภำยหลงั ถือเป็นคำ่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเรียกเก็บตำมควำมเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเดี่ยวขนำดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส ำหรับพกั 2 ท่ำน 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนำด Queen Size ขนำด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส ำหรับพกั 2 ท่ำน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนำด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส ำหรับผู้พกั 3 ท่ำน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบักำรวำงผงัมำตรำฐำนในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตำ่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนำดเลก็ขนำด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส ำหรับพกั 1 ท่ำน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนำด Queen Size ขนำด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส ำหรับพกั 1 

ท่ำน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่ำนมีควำมประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ำกดัของห้องพกั และกำรวำงรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีควำม
แตกตำ่งกนั ซึง่อำจจะท ำให้ท่ำนไมไ่ด้ห้องติดกนัตำมท่ีต้องกำร 

 โรงแรมหลำยแห่งในยโุรปจะไมม่ีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่ำ เคร่ืองปรับอำกำศท่ีมีจะ
ให้บริกำรในช่วงฤดรู้อนเท่ำนัน้   

 ในกรณีท่ีมีกำรจดัประชมุนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลให้คำ่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่ำตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ใน
กำรปรับเปลี่ยน หรือย้ำยเมืองเพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอำจเป็นห้องท่ีมีขนำดกะทดัรัด และไมม่ี
อำ่งอำบน ำ้ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอำจมีลกัษณะแตกตำ่งกนัด้วย 
หำกท่ำนต้องกำรควำมสะดวกสบำยและห้องใหญ่กวำ่ ท่ำนสำมำรถจ่ำยเพ่ิมเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE 
USE เป็นคำ่ใช้จ่ำยเพ่ิมเติมได้ 

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

ปิดท ำกำร หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้ำ หรือ กำรเปิดรับจองผ่ำนทำง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้ำชมไมส่ำมำรถ
จองผ่ำนระบบดงักลำ่วได้ ทำงบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตำมท่ีระบไุว้ในเอกสำรของสถำนท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพ่ือให้ท่ำนได้เข้ำชมสถำนท่ีดงักลำ่วได้ แตห่ำกมกีำรลำ่ช้ำ หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวำ่งกำรเดินทำง 
เป็นผลท ำให้ท่ำนไมส่ำมำรถเข้ำชมสถำนท่ีดงักลำ่วได้ ทำงบริษัทฯจะไมม่ีกำรคืนเงินใดให้แกท่่ำน เน่ืองจำกได้ช ำระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณำสอบถำมรำยละเอียดสถำนท่ีเข้ำชมจำกเจ้ำหน้ำท่ีในช่วงวนัเดินทำงของท่ำนก่อน
ช ำระเงิน 

สมัภำระและคำ่พนกังำนยกสมัภำระ (Porter) 
  คำ่ทวัร์ได้รวมคำ่ขนสมัภำระส ำหรับเข้ำและออกจำกโรงแรม ท่ำนละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หำกท่ำนมีกระเป๋ำเพ่ิมเติม 

ท่ำนจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริกำรในแตล่ะโรงแรม และหำกโรงแรมดงักลำ่วไมส่ำมำรถให้บริกำรในกำรยกกระเป๋ำ
ขึน้ลงได้  ท่ำนสำมำรถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส ำหรับน ำ้หนกัของสมัภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนญุำตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส ำหรับผู้ โดยสำร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  กำรเรียกคำ่ระวำงน ำ้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสำยกำรบินท่ีท่ำนไมอ่ำจ
ปฏิเสธได้ 

 ส ำหรับกระเป๋ำสมัภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนญุำตให้น ำขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน ำ้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีควำม
กว้ำง+ยำว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

 ในบำงรำยกำรทวัร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น ำ้หนกัของกระเป๋ำอำจจะถกูก ำหนดให้ต ่ำกวำ่
มำตรฐำนได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก ำหนดของแตล่ะสำยกำรบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภำระควำมรับผิดชอบ
คำ่ใช้จ่ำยในน ำ้หนกัสว่นท่ีเกิน 
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 กระเป๋ำและสมัภำระท่ีมีล้อเลื่อนและมีขนำดใหญ่เกิน ไมเ่หมำะกบักำรเป็นกระเป๋ำถือขึน้บนพำหนะกำรเดินทำง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในควำมรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดกำรสญูเสีย, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผู้ โดยสำร 

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

กำรสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตำ่ง ๆ ในยโุรป มีกำรรณรงค์เร่ืองกำรงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถำนท่ีตำ่ง ๆ จะมีข้อก ำหนดท่ี

ชดัเจนในเร่ืองกำรสบูบหุร่ี และมีสถำนท่ีโดยเฉพำะส ำหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 
กำรเดินทำงเป็นครอบครัว (Family) 
 หำกท่ำนเดินทำงเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับกำรดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เดก็, และผู้สงูอำย ุ มีโรคประจ ำตวั ไมส่ะดวกในกำรเดินท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกวำ่ 4 - 5 ชัว่โมง
ติดตอ่กนั ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดแูลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้ำทวัร์มีควำมจ ำเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศเนเธอร์แลนด์  และวีซ่าประเทศอังกฤษเอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศเนเธอร์แลนด์  และวีซ่าประเทศอังกฤษ  

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

ณ ศนูย์รับค ำร้องขอวีซ่ำประเทศองัณ ศนูย์รับค ำร้องขอวีซ่ำประเทศองักฤษ กฤษ และศนูย์รับค ำร้องขอวีซำ่ประเทศเนเธอร์แลนด์และศนูย์รับค ำร้องขอวีซำ่ประเทศเนเธอร์แลนด์   
 พำสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอำย ุ และมีอำยไุมต่ ่ำกวำ่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอำย ุ หำกมีพำสปอร์ตเลม่เก่ำไมว่ำ่จะเคยมีวีซำ่ในกลุม่

ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรน ำไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นกำรง่ำยตอ่กำรอนมุตัิวีซำ่ 
 รูปถ่ำยสีขนำด 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขำว (ไมใ่ช่รูปขำวด ำและห้ำมสแกน) ควรมีอำยไุมเ่กิน 6 เดือนและเหมือนกนั

ทัง้ 2 รูป 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน / ส ำเนำบตัรประชำชน หรือบตัรข้ำรำชกำร / ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ / ส ำเนำทะเบียนสมรส, หย่ำ / 

ส ำเนำสตูิบตัร ในกรณีอำยไุมถ่งึ 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสือรับรองกำรท ำงำนจำกบริษัท / สงักดัท่ีท่ำนท ำงำนอยู่ต้องเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้โดยระบตุ ำแหน่ง, อตัรำเงินเดือนใน

ปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท ำงำนกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลำท่ีขอลำงำนเพ่ือเดินทำงไปท่องเท่ียว หลงัจำกนัน้จะกลบัมำท ำงำน
ตำมปกติหลงัครบก ำหนดลำ   

 กรณีท่ีเป็นเจ้ำของกิจกำร ขอใบทะเบียนกำรค้ำ, ใบทะเบียนพำณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6 เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภำษี และหลกัฐำนกำรเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 ส ำเนำสมดุบญัชีเงินฝำกย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเลม่ท่ีมีกำรเข้ำออกของเงินสม ่ำเสมอ และมี
จ ำนวนไมต่ ่ำกวำ่ 6 หลกั เพ่ือให้เห็นวำ่มีฐำนะกำรเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคำ่ใช้จ่ำยได้อย่ำงไมเ่ดือดร้อนเมื่อกลบัสู่
ภมูิล ำเนำ ในกรณีท่ีเดินทำงเป็นครอบครัวหำกใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในกำรย่ืนขอวีซำ่ ต้องออกหนงัสือรับรองคำ่ใช้จ่ำยใน
ครอบครัวด้วย ***สถำนทตูไมรั่บบญัชีกระแสรำยวนั*** 

 กรณีท่ีบริษัทของท่ำน เป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยในกำรเดินทำงให้กบัผู้ เดินทำงทัง้หมดนอกเหนือจำกเอกสำรข้อ 1 –6แล้ว ทำง
บริษัทจะต้องออกจดหมำยอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงควำมรับผิดชอบตอ่คำ่ใช้จ่ำย และกำรกลบัมำท ำงำนของท่ำน โดยระบช่ืุอผู้
เดินทำงและเหตผุลท่ีจดักำรเดินทำงนีใ้นจดหมำยด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษำจะต้องมี หนงัสือรับรองจำกสถำบนักำรศกึษำ ตวัจริง   
 กรณีท่ีเดก็อำยตุ ่ำกวำ่ 20 ปี เดินทำงไปกบับิดำ หรือมำรดำ ท่ำนใดท่ำนหนึง่ จะต้องท ำจดหมำยยินยอม โดยท่ีบิดำ, มำรดำ 

จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงควำมจ ำนงในกำรอนญุำตให้บตุรเดินทำงไปกบัอีกท่ำนหนึง่ได้ ณ ท่ีวำ่กำรอ ำเภอหรือเขต โดยมี
นำยอ ำเภอ หรือผู้อ ำนวยกำรเขตลงลำยมือช่ือ และประทบัตรำรับรองจำกทำงรำชกำรอย่ำงถกูต้อง 

 กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถกูระงบั มิให้เดินทำงเข้ำประเทศเป็นกำรถำวร และถงึแม้วำ่ท่ำนจะถกูปฏิเสธ
วีซำ่ สถำนทตูไมค่ืนคำ่ธรรมเนียมท่ีได้ช ำระไปแล้ว และหำกต้องกำรขอย่ืนค ำร้องใหม ่ก็ต้องช ำระคำ่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หำกสถำนทตูมีกำรสุม่เรียกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำย และ
โปรดแตง่กำยสภุำพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้ำหน้ำท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทตูขอ
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เอกสำรเพ่ิมเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักลำ่วเช่นกนั 
 กรณีท่ีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลงัจำกได้วีซำ่แล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรแจ้งสถำนทตู ยกเลิกวีซำ่ของท่ำน 

เน่ืองจำกกำรขอวีซำ่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนำมของบริษัทฯ  
 ทำงสถำนทตูไมม่ีนโยบำยในกำรคืนคำ่ธรรมเนียมวีซำ่ให้กบัผู้ ร้องขอ หำกท่ำนไมผ่่ำนกำรพิจำรณำวีซำ่ไมว่ำ่จะเป็นเหตผุลใดก็

ตำม ท่ำนไมส่ำมำรถเรียกร้องคืนคำ่วีซ่ำได้ 
หลงัจำกกำรจองทวัร์และช ำระเงินมดัจ ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ถือวำ่ทำ่นได้ยอมรับในข้อตกลง    

และเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ระบไุว้ข้ำงต้นทกุประกำร   
 

 


