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  ขอน ำท่ำนท่องเท่ียวในช่วงเทศกำลดอกทิวลิปบำน ณ สวนเคอเคนฮอฟ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ฤดใูบไม้ผลิของทกุปี ซึง่ในปีนีจ้ะ
มีขึน้ระหวำ่งวนัท่ี 23 มีนำคม - 21 พฤษภำคม 2017 ดอกทิวลิปจะบำนพร้อมกนัทัว่สวนแห่งนีบ้นพืน้ท่ีกวำ่ 80 ไร่ ซึง่ในเทศกำล
ท่ีก ำลงัจะมำถงึนี ้ท่ำนจะได้เข้ำชมทิวลิปนำนำพนัธุ์ ชชู่ออวดควำมสวยงำมท่ำมกลำงแสงแดดท่ีอบอุน่ นอกจำกนีเ้รำยงัน ำเสนอ
เส้นทำงสดุสวยของประเทศเยอรมนั เนเธอร์แลนด์ เบลเย่ียม ฝร่ังเศส และสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีรวมไฮไลท์ของประเทศตำ่ง ๆ ไว้
ด้วยกนั แตล่ะเมืองล้วนแตม่ีเอกลกัษณ์เฉพำะตวั 
วันที่ 1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมัน)  
21.00 น. พร้อมคณะท่ีสนำมบินสวุรรณภมูิ อำคำรผู้ โดยสำรระหวำ่งประเทศ สำยกำรบินไทย 

เคำน์เตอร์ D16-19 เจ้ำหน้ำท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกในเร่ืองสมัภำระ และกำร
เช็คอิน 

 
23.45 น. ออกเดินทำงสูแ่ฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนั โดยเท่ียวบินท่ี TG920 (Airbus A380) 
หมำยเหต ุ ทำงบริษัทได้เตรียมกำรเดินทำงของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ำรถ

โค้ช, จองท่ีพกั, ร้ำนอำหำร สถำนท่ีเข้ำชมตำ่ง ๆ ไว้ลว่งหน้ำให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ีเกิด
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เหตกุำรณ์ อำทิ กำรยกเลิกเท่ียวบิน, กำรลำ่ช้ำของสำยกำรบิน,  กำรพลำดเท่ียวบิน 
(ขึน้เคร่ืองไมท่นั), กำรนดัหยดุงำน, กำรจลำจล, ภยัพิบตัิ, กำรถกูปฏิเสธกำรเข้ำเมือง 
ท ำให้กำรเดินทำงลำ่ช้ำ หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไมส่ำมำรถเดินทำงไปยงัจดุหมำยตำม
โปรแกรมได้ หวัหน้ำทวัร์ มีสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนโปรแกรม และไมส่ำมำรถคืนเงิน
คำ่ใช้จ่ำยตำ่ง ๆ ท่ีช ำระแล้ว เพรำะทำงบริษัทฯ ได้ช ำระคำ่ใช้จ่ำยตำ่ง ๆ ลว่งหน้ำแล้ว 
และหำกมีคำ่ใช้จ่ำยอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจำกในรำยกำรทวัร์ หวัหน้ำทวัร์จะแจ้งให้ท่ำน
ทรำบ เพรำะเป็นสิ่งท่ีทำงบริษัท ฯ มิอำจรับผิดชอบได้ 

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

 

06.00 น. คณะถงึสนำมบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลงัผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมืองและ
สมัภำระแล้ว รถโค้ชปรับอำกำศรอรับแล้วออกเดินทำงสูเ่มืองรูเดสไฮม์ เมืองโรแมนติ
กแห่งแมน่ ำ้ไรน์ รูเดสไฮม์เตม็ไปด้วยเสน่ห์ของควำมเป็นเมืองเก่ำ เรียงรำยด้วยร้ำน
ขำยของท่ีระลกึ ร้ำนไวน์ และภตัตำคำรที่ตกแตง่ประดบัประดำอย่ำงสวยงำม ดงึดดู
นกัท่องเท่ียวให้มำเยือนไมข่ำดสำย มีอำคำรกึง่ไม้ซุงไม้ท่ีเก่ำแก่และสวยงำมของเมือง
สร้ำงมำตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 16 ท่ีเรียกวำ่ “Klunkhardshof”  แล้วน ำท่ำนลอ่งแมน่ ำ้ไรน์ 
ณ จดุท่ีได้ช่ือวำ่ “ประตสููก่ำรท่องเท่ียวภมูิภำคไรน์” (World Heritage Site) สองฝ่ัง
แมน่ ำ้มีปรำสำท, หอคอย, หมูบ้่ำนริมแมน่ ำ้ และไหลเ่ขำท่ีปลกูไร่องุ่นเขียวขจีตลอด
ล ำน ำ้ เส้นทำงนีย้งัได้ช่ือวำ่เป็น Castle Rhine จำกยคุโรมนัและชำวเยอรมนัเผ่ำตำ่ง 
ๆ ยงัคงมีมนต์เสน่ห์อย่ำงไมเ่สื่อมคลำย วิถีของชำวเมืองยงัคงรักษำควำมเป็น
เอกลกัษณ์ทัง้ทำงด้ำนประวตัิศำสตร์ และทำงด้ำนจิตใจของชำวเยอรมนั จนเรือเทียบ
ท่ำท่ีเมืองโอแบลเวเซล่ (oberwesel) จำกนัน้เดินทำงตอ่โดยรถโค้ชสูโ่คโลญจ์ ชำว
เยอรมนัเรียกโคโลญจน์วำ่เคิล์น เป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศ มีช่ือเสียงใน
เร่ืองกำรอตุสำหกรรมริมฝ่ังแมน่ ำ้ไรน์ เป็นศนูย์กลำงทำงกำรค้ำ อตุสำหกรรมและ
ศิลปะ เมืองโคโลญจ์เป็นท่ีมำของน ำ้หอมชนิดหนึง่ท่ีเรียกวำ่ ออดิโคโลญจน์ ทัง้นี ้
เพรำะผู้ผลิตน ำ้หอมชนิดนีต้ัง้อยู่ในเมืองนีซ้ึง่ใช้ช่ือย่ีห้อวำ่ 4711 ย่ีห้อนีม้ีท่ีมำจำก
บ้ำนเลขท่ี 4711 ซึง่เป็นท่ีตัง้ของโรงงำนผลิตในขณะนัน้ ออดิโคโลญจน์ของ 4711 จงึ
เป็นของฝำกขึน้ช่ือของโคโลญจน์จนถงึปัจจบุนั  

 

 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร FRÜH Gastronomie Local  
13.00 น. น ำท่ำนชมมหำวิหำรโคโลญจน์ ชำวเยอรมนัเรียกวำ่ DOM เป็นศำสนสถำนของคริสต์

ศำสนำโรมนัคำทอลิก วิหำรแห่งนีใ้หญ่และสงูเป็นอนัดบั 3 ของโลก สร้ำงด้วย
สถำปัตยกรรมแบบโกธิค (Gothic) ปัจจบุนัมหำวิหำรโคโลญจน์นบัเป็นจุดหมำย
ส ำคญัของเมืองโคโลญจน์และของประเทศเยอรมนี ได้รับกำรขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
โลกจำกองค์กำรยเูนสโกในปี 1996 ย่ำนถนนคนเดิน Hohe Straße สองข้ำงของถนน
เรียงรำยไปด้วยร้ำนค้ำคร ำคร ่ำไปด้วยผู้คน ได้เวลำออกเดินทำงสูก่รุงอมัสเตอดมั อนั
เป็นเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ 

 

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

เดียวกนั 
 

วันท่ี 3 สวนเคอเคนฮอฟ - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - ย่าน
เรดไลท์ 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet  
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08.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสูเ่มือง LISSE เพ่ือเข้ำชมสวนเคอเคนฮอฟ ตื่นตำต่ืนใจกบัแปลงทิว
ลิปท่ีชดูอกอวดสีสนัหลำกหลำยสวยงำม นอกจำกนีภ้ำยในสวนท่ีกว้ำงใหญ่แห่งนี ้ ยงั
ร่มร่ืนไปด้วยต้นไม้ใหญ่แผ่ก่ิงก้ำนเป็นแถวเรียงรำยตลอดแนว, บงึใหญ่ให้ควำมชุ่มชืน้ 
สดช่ืน และพนัธุ์ไม้ดอกอื่น ๆ อีกมำกมำยท่ีเปลี่ยนสถำนท่ีแห่งนีใ้ห้กลำยเป็นสวรรค์
ของคนรักดอกไม้จริง ๆ อิสระให้ท่ำนได้บนัทกึ ภำพสวย ๆ ไว้เป็นท่ีระลกึ (เทศกำล
ดอกทิวลิป ระหวำ่งวนัท่ี 23 มีนำคม - 21 พฤษภำคม 2017)  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Ood Holland Local  
13.00 น. น ำท่ำนชมบรรยำกำศกำรลอ่งเรือหลงัคำกระจก เรือจะลอ่งไปตำมล ำคลองของเมือง 

ท่ีจะให้ท่ำนได้เหน็บ้ำนเรือนแบบชำวดชัต์ถกูสร้ำงมำตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 17 มีเอกลกัษณ์
พิเศษจะเป็นอำคำรทรงแคบ ท่ีมีตะขออยู่ชัน้บนสดุของอำคำรเอำไว้ขนเฟอร์นิเจอร์
เข้ำบ้ำน ระหวำ่งลอ่งเรือผ่ำนบ้ำน เรือนแพที่อยู่ริมคลองท่ีมีอยู่มำกถงึ 2,500 หลงั 
แล้วไปชมเขตท่ีเก่ำแก่ท่ีสดุของกรุงอมัสเตอดมั เรือจอดส่งท่ำนท่ีสถำบนัเจียระไน
เพชร (Diamond Factory) อตุสำหกรรมกำรเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ ได้รับ
กำรยกย่องวำ่ดีท่ีสดุแห่งหนึง่ของโลก ชมขัน้ตอนกำรคดัเลือกเพชรโดยละเอียดจำก
วิทยำกรผู้ช ำนำญ ตลอดจนขัน้ตอนกำรเจียระไนให้เป็นอญัมณีท่ีมีคำ่ท่ีสดุ ส ำหรับ
ท่ำนท่ีต้องกำรเป็นเจ้ำของอญัมณีล ำ้คำ่ เชิญท่ำนเลือกซือ้เพชรชัน้ดีพร้อมรับรองด้วย 
Certificate แล้วเดินเท่ียวชมย่ำนเรดไลท์ท่ีมีช่ือเสียงของเมือง 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Floating restaurant SEA PALACE 
Chinese 

 

 น ำท่ำนเข้ำสูท่ี่พกั NOVOTEL AMSTERDAM CITY HOTEL หรือเทียบเท่ำในระดบั
เดียวกนั 

 

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

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet  
08.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสูเ่มืองบรัสเซลส์ แวะถ่ำยรูปกบัอะตอมเมียม (ATOMIUM) หลงัจำกท่ี

ปิดซอ่ม แซมด้วยงบประมำณถงึ 27.5 ล้ำนยโูร ก็พร้อมท่ีจะรับนกัท่องเท่ียวจำกทัว่ทกุ
หนแห่ง ถือเป็นสญัลกัษณ์ท่ีส ำคญัแห่งหนึง่ ท่ีนกัท่องเท่ียวจะแวะชมในกรุงบรัสเซลส ์
ออก แบบโดย Andre Waterkeyn ประกอบด้วยลกูเหลก็กลม ๆ ขนำดยกัษ์ ซึง่เปรียบ 
เสมือนอะตอม จ ำนวน 9 ลกู แทน 9 จงัหวดัในเบลเย่ียม แล้วเข้ำสูก่รุงบรัสเซลส์ เมือง
นีเ้ปรียบเสมือนพิพิธภณัฑ์กลำงแจ้ง อำคำรบ้ำนเรือนได้รับกำรอนรัุกษ์ไว้จำกรัฐบำล  

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chez Léon, a typically Local  
13.00 น. น ำท่ำนชมจตรัุสกรองปลำซ (Grand Place) จตัรัุสอนังดงำมท่ีสดุแห่งหนึง่ของยโุรป 

ได้รับกำรยกย่องจำกนกัท่องเท่ียวทัว่โลก หรือแม้แตอ่ำร์คดชัเชสอิสซำเบลลำ ธิดำ
ของกษัตริย์ฟิลิปท่ี 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์  ฮโูก และชำร์ลส โบเดอแลร์ สองนกัเขียนช่ือ
ดงัยงักลำ่วถงึ อิสระให้ท่ำนเดินเลน่ชมเมืองหรือเลือกซือ้สินค้ำของเมือง อำทิ ช็อก โก
แลต เบลเย่ียมผลิตช็อกโกแลตกวำ่ 172,000 ตนัตอ่ปี และมีร้ำนขำยช็อกโกแลตกวำ่ 
2,000 ร้ำน, ผ้ำปักลกูไม้หรือลิม้ลองวำฟเฟิล ของอร่อยท่ีหำชิมได้ไมย่ำก ออกเดินทำง
โดยรถไฟดว่น THALYS จำกบรัสเซลล์เพ่ือเดินทำงสูม่หำนครปำรีส 

 

 
17.41 น. ถงึกรุงปำรีส รถโค้ชท้องถ่ินน ำท่ำนเดินทำงสูภ่ตัตำคำร  
18.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai  
20.30 น. น ำคณะลอ่งเรือแมน่ ำ้แซนน์ (Bateaux Mouches) ชมสถำนท่ีส ำคญัคูบ้่ำนคูเ่มือง 

สองฝ่ังของแมน่ ำ้แซนน์ โบรำณสถำนและอำคำรที่เก่ำแก่ สร้ำงด้วยศิลปะแบบเรอเนส
ซองส์ควรคำ่แก่กำรอนรัุกษ์ มหำนครปำรีส ได้รับกำรกลำ่วขำนวำ่เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมี
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ชีวิต 
 น ำท่ำนเข้ำสูท่ี่พกั COURTYARD by MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่ำในระดบั

เดียวกนั 
 

วันท่ี 5 พระราชวังแวร์ซายส์ - เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ช้อปป้ิง  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet  
08.30 น. ออกเดินทำงสูพ่ระรำชวงัแวร์ซำยส์ พระรำชวงัท่ีใหญ่ท่ีสดุในปฐพีซึง่อยู่ห่ำงจำกจดุ

ศนูย์กลำงของปำรีสไปทำงตะวนัตกเฉียงใต้ ระยะทำงประมำณ 20 ก.ม. บำงสว่นของ
พระรำชวงัได้รับกำรบรูณะเรียบร้อยแล้ว เข้ำชมควำมงำมของพระรำชวงัภำยในห้อง
ตำ่ง ๆ อำทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนสั, ห้องเทพ  ไดอำน่ำ และห้องเดอะฮอลล์
ออฟมิลเลอร์ อลงักำรและหรูหรำท่ีสดุแสดงให้เหน็ถงึควำมย่ิงใหญ่ของรำชวงศ์บรูก์
บองแห่งฝร่ังเศส แตล่ะห้องของพระรำชวงัล้วนมีคำ่ด้วยภำพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดย
ช่ำงฝีมือเอกชำวฝร่ังเศส ควรคำ่แก่กำรยกย่องให้เป็นพระรำชวงัท่ีงดงำมล ำ้ค่ำท่ีสดุ
แห่งหนึง่ของโลก 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese  
13.00 น. เท่ียวชมมหำนครปำรีส นครหลวงแห่งแฟชัน่ชัน้น ำของโลก ผ่ำนโบสถ์แองวำลีดส์อนั

งำมสง่ำ, ถ่ำยภำพหอไอเฟลเป็นท่ีระลกึจำกมมุกว้ำงท่ีเป็นจดุท่ีสวยท่ีสดุ. ประตชูยั 
(Arc de Triomphe) สร้ำงขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณ์แห่งชยัชนะของนโปเลียน. ถนนชองป์เซ
ลิเช่ (Champs-Elysees) เป็นถนนสำยส ำคญัมีควำมยำว 2 กม. ร่มร่ืนไปด้วยเงำต้น
ปำตำนสองฝ่ัง มีทัง้ร้ำนค้ำชัน้น ำ หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น ำ้พ ุภตัตำคำรชัน้เลิศ 
ร้ำนกำแฟ โรงละคร เป็นถนนท่ีมีสีสนัตลอด24ชัว่โมง จนได้ช่ือวำ่เป็นถนนท่ีสวยท่ีสดุ
ในโลก. จตรัุสคองคอร์ด ซึง่ออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre)  ใกล้กนัเป็นสวนตยุ
เลอลีส์ สวนแบบฝร่ังเศสท่ีออกแบบไว้อย่ำงงดงำม อิสระให้ท่ำนช้อปปิง้สนิค้ำอำทิ 
น ำ้หอม เสือ้ผ้ำ กระเป๋ำ เคร่ืองส ำอำง ท่ีร้ำน Duty Free Shop ท่ีมีสว่นลดพิเศษให้
เฉพำะนกัท่องเท่ียวเท่ำนัน้ และสินค้ำแบรนด์เนมช่ือดงัของฝร่ังเศสในห้ำงสรรพสนิค้ำ 
Galleries Lafayette  

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local  
 น ำท่ำนเข้ำสูท่ี่พกั COURTYARD by MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่ำในระดบั

เดียวกนั 
 

วันท่ี 6 โบสถ์โนตเตรอดาม - น่ังรถไฟ TGV - ดจิอง - อินเทอลาเก้น  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet  
08.00 น. น ำชมมหำวิหำรโนตเตรอดำม ศิลปะแบบกอธิค ตัง้อยู่บนเกำะกลำงแมน่ ำ้ (อิลเดอลำ

ซิเต้) งดงำมด้วยประติมำกรรมและหน้ำตำ่งประดบักระจกส ี (stained glass) ถือได้
วำ่เป็นผลงำนศิลปะอนัล ำ้คำ่ของกรุงปำรีส 

 

 ออกเดินทำงโดยรถไฟ TGV จำกมหำนครปำรีสพ่ือเดินทำงสูเ่มืองดิจอง เมืองหลวง
แห่งแคว้นเบอร์กนัดี แหลง่ผลติไวน์ท่ีมีช่ือเสียง 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
14.00 น. เดินทำงโดยรถโค้ชสูเ่มืองอินเทอลำเก้น อนัเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีส ำคญั และมีควำม 

ส ำคญัประหนึง่เมืองหลวงของแบรนเนอร์โอเบอลนัด์ ตัง้อยู่ทะเลสำบสองแห่งมีภำพ
ของยอดเขำยงูเฟรำเป็นฉำกหลงั อีกทัง้ยงัเมืองแห่งกำรพกัผ่อน สมัผสับรรยำกำศอนั
บริสทุธ์ิ บนถนนสำยหลกัเรียงรำยไปด้วยร้ำนค้ำ ร้ำนขำยของท่ีระลกึ ร้ำนอำหำร ใน
สไตล์แบบสวิส เพลิดเพลินกบักำรชมเมือง   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local  
 น ำท่ำนเข้ำสูท่ี่พกั HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN หรือเทียบเท่ำในระดบั

เดียวกนั 
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วันท่ี 7 น่ังรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา - อินเทอลาเก้น - ช้อปป้ิงสินค้าสวิส  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet  
08.30 น. เดินทำงสูเ่มืองกรินเดอวำลด์ จดุเร่ิมต้นของกำรท่องเท่ียวยอดเขำยงูเฟรำ โดยรถโค้ช 

(ในปี  2001 UNESCO ประกำศให้ยอดเขำยงูเฟรำ เป็นพืน้ท่ีมรดกโลกทำงธรรมชำติ
แห่งแรกของยโุรป) รถไฟ JUNGFRAUBAHN น ำท่ำนขึน้สูย่อดเขำยงูเฟรำท่ีมีควำม
สงูกวำ่ระดบัน ำ้ทะเลถงึ 11,333 ฟตุ ได้รับกำรยกย่องวำ่เป็น TOP OF EUROPE 
ระหวำ่งเส้นทำงแวะชมกลำเซียร์ หรือธำรน ำ้แข็งขนำดใหญ่ จนถงึสถำนีรถไฟท่ีสงู
ท่ีสดุในยโุรป เพลิดเพลินและสนกุสนำนกบักำรเลน่หิมะในลำนกว้ำง SPHINX จดุชม
วิวท่ีสงูท่ีสดุในยโุรป มองเห็นได้กว้ำงไกลที่สดุ ณ จดุ 3,571 เมตร ชมถ ำ้น ำ้แข็งท่ี
แกะสลกัให้สวยงำม อยู่ใต้ธำรน ำ้แข็งลกึกวำ่ 30 เมตร สมัผสักบัภำพของธำรน ำ้แข็ง 
Aletsch ท่ียำวท่ีสดุในเทือกเขำแอลป์ ยำวถงึ 22 ก.ม. และหนำ 700 เมตรโดยไมเ่คย
ละลำย อิสระให้ท่ำนได้สนกุสนำน และเพลิดเพลนิกบักิจกรรมบนยอดเขำยงูเฟรำ 
และไมค่วรพลำดกบักำรสง่โปสกำร์ด โดยท่ีท ำกำรไปรษณีย์ท่ีสงูท่ีสดุในยโุรป 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
14.30 น. น ำคณะเดินทำงลงจำกยอดเขำโดยรถไฟไมซ่ ำ้เส้นทำงเดิม ผ่ำนหมูบ้่ำนเวงเก้นและ

เลำเทอบรุนเน่น หมูบ้่ำนปลอดมลพิษท่ีได้รับกำรอนรัุกษ์วั ้ รถโค้ชรอรับคณะแล้ว
เดินทำงกลบัสูอ่ินเทอลำเก้น อสิระให้ท่ำนช้อปปิง้สินค้ำท่ีมีช่ือเสียงตำมอธัยำศยั   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคารแบบพืน้เมืองสไตล์ฟองดูว์สวิส Local  
 น ำท่ำนเข้ำสูท่ี่พกั HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN หรือเทียบเท่ำในระดบั

เดียวกนั 
 

วันท่ี 8 อินเทอลาเก้น - สนามบินนครซูริค - เดนิทางกลับประเทศไทย  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet  
08.30 น. ออกเดินทำงสูส่นำมบินซูริค เพ่ือเดินทำงกลบัสูก่รุงเทพฯ มเีวลำให้ท่ำนได้ท ำ TAX 

REFUND คืนภำษีก่อนกำรเช็คอิน 
 

13.30 น. ออกเดินทำงโดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG971  
วันท่ี 9 เดนิทางกลับถงึประเทศไทย  
05.30 น. สำยกำรบินไทยน ำท่ำนเดินทำงกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ  
(หมำยเหต ุ โปรแกรมดงักลำ่วข้ำงต้น เป็นกำรน ำเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซึง่อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงเน่ืองจำกกำรจดัโปรแกรม
ของแตล่ะวนัเดินทำงจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่ำน 7 วนัก่อนกำรเดินทำงเท่ำนัน้) 

PERIOD Tour Fare 
Adult 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

8-16 เมษายน 2560 115,000.- 104,000.- 92,000.- 15,000.- -34,000.- 
-25,000.- 13-21 เมษายน 2560 

5-13 พฤษภาคม 2560 107,000.- 97,000.- 86,000.- 15,000.- -26,000.- 
-19,000.- 12-20 พฤษภาคม 2560 

คำ่ทวัร์รวม : 
  คำ่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคำ่ภำษี และสว่นเพ่ิมของน ำ้มนัเชือ้เพลิง ณ วนัท่ี 5 มกรำคม 2560  

 คำ่รถโค้ชมำตรฐำนยโุรป ท่องเท่ียวตำมโปรแกรมท่ีระบุ 
 คำ่ลอ่งเรือแมน่ ำ้ไรน์ / คำ่เข้ำสวนทิวลิปเคอเคนฮอฟ / คำ่เช้ำชมพระรำชวงัแวร์ซำยน์ / คำ่เรือลอ่ง

แมน่ ำ้แซนน์ / คำ่รถไฟสำยภเูขำท่องเท่ียวยอดเขำยงูเฟรำ Top of Europe 
 คำ่ตัว๋รถไฟชัน้ 2 ของ Thalys บรัสเซลล์ - ปำรีส และ TGV ปำรีส - ดิจอง 
 คำ่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดำว หรือเทียบเท่ำในระดบัรำคำเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double 

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

OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองกำรสญูเสียชีวิต/อวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ ส ำหรับผู้ เอำประกนัภยัอำยุ
มำกกวำ่ 16 ปีน้อยกวำ่ 75 ปี ไมเ่กิน 3,000,000 บำท และคำ่รักษำพยำบำลในตำ่งประเทศไมเ่กิน 
2,000,000 บำท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภำพท่ีไมไ่ด้เกิดจำกโรคประจ ำตวั 

 หำกมีควำมประสงค์จะเพ่ิมควำมคุ้มครองในกรณีสมัภำระในกำรเดินทำงสญูหำยตลอดจนควำมลำ่ช้ำ
ของสมัภำระและเท่ียวบินกรุณำสอบถำมและโปรดศกึษำจำกรำยละเอียดของกรมธรรม์ตำม
เอกสำรแนบท้ำยใบจองทวัร์ 

 คำ่ยกกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น ำ้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋ำใบเลก็อยู่ในควำมดแูลของ
ท่ำนเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 

คำ่ทวัร์ไมร่วม : 
  คำ่ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 % 

 คำ่ท ำหนงัสอืเดินทำง (พำสปอร์ต) 
 คำ่ทิปหวัหน้ำทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คำ่ใช้จำ่ยสว่นตวัอำทิ คำ่โทรศพัท์, คำ่ซกัรีด, คำ่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั และคำ่อำหำรท่ีสัง่มำในห้องพกั

คำ่อำหำรและเคร่ืองดืม่ที่สัง่พิเศษในร้ำนอำหำรนอกเหนือจำกที่ทำงบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี
พิเศษ เช่น หำกทำ่นทำนได้เฉพำะอำหำรทะเลเพียงอยำ่งเดียว ทำ่นต้องมคีำ่ใช้จำ่ยเพิ่ม 

กำรจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หำกท่ำนสนใจและประสงค์จะเดินทำงกบั Instyletravel เพ่ือเป็นกำรยืนยนักำรเดินทำงของท่ำน กรุณำจอง

ทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่อง 
ซึง่เงินมดัจ ำดงักลำ่วจะเป็นกำรยืนยนักำรจองของท่ำน และกรุณำช ำระคำ่ทวัร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้ำ 30 วนั
ก่อนกำรเดินทำง หำกท่ำนไมช่ ำระเงินสว่นท่ีเหลือตำมวนัท่ีก ำหนด ทำงบริษัทฯถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำร
เดินทำงโดยไมม่ีเง่ือนไข 

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

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

พดูจำหยำบคำย สร้ำงควำมร ำคำญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวำ่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยู่
ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ท่ีกอ่หวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทำงบงัคบัให้หวัหน้ำทวัร์ต้องท ำกำร
นอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บำงครัง้อำจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่ำนอื่นหรือโปรแกรมท่องเท่ียว
ได้   

กำรยกเลิกกำรจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 60 วนั  คืนเงินมดัจ ำทัง้หมด 
  ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 59-45 วนั  หกัมดัจ ำ 20,000 บำท/ท่ำน 
  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 44-30 วนั  หกัมดัจ ำ 30,000 บำท/ท่ำน 
  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 29-15 วนัก่อนกำรเดินทำง  หกั 50% ของคำ่ทวัร์ 
  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14-1 วนัก่อนกำรเดินทำง หกั 90% ของคำ่ทวัร์ 
  หำกท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึง่ แตท่่ำนสำมำรถหำผู้ เดินทำงมำแทนได้ โดย
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สำมำรถย่ืนขอวีซำ่ได้ทนัตำมก ำหนดเวลำ ทำงบริษัทฯ จะคิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมคือคำ่วีซำ่ และคำ่เปลี่ยน
ช่ือตัว๋เท่ำนัน้ และต้องไมอ่ยู่ในเง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หำกท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง อนัเน่ืองมำจำกบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของท่ำนไมไ่ด้รับกำร
พิจำรณำอนมุตัิวีซำ่ ไมว่ำ่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตำมอนัเป็นกำรพิจำรณำของสถำนทตู  ซึง่กำรยกเลิก
เฉพำะบคุคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือเป็นกำรยกเลิกตำมเง่ือนไขของวนัเวลำท่ียกเลิก
ดงักลำ่วข้ำงต้น ในกรณีท่ีท่ำนไมแ่น่ใจวำ่จะได้รับกำรพิจำรณำอนมุตัิวีซำ่จำกทำงสถำนทตู ทำงบริษัท
ขอแนะน ำให้ท่ำนย่ืนขอวีซำ่แบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวำ่กำรย่ืนขอวีซำ่แบบกรุ๊ป 

 บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผู้ เดินทำง ต ่ำกวำ่ 20 ท่ำน โดยท่ีจะแจ้งให้
ผู้ เดินทำงทรำบลว่งหน้ำก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงกำรท่องเท่ียว รวมทัง้ไม่
สำมำรถรับผิดชอบจำกกรณีท่ีเกิดเหตจุ ำเป็นสดุวิสยัดงันี ้ กำรลำ่ช้ำของสำยกำรบิน, กำรนดัหยดุงำน, 
ภยัธรรมชำติ, กำรก่อจลำจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่ำนจะได้รับจำกกำรซือ้ประกนั
เพ่ิมเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) 
Co., Ltd.  ท่ีระบคุวำมรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่ำนัน้ ทัง้นีจ้ะค ำนงึถงึผลประโยชน์และจะรักษำ
ผลประโยชน์ของท่ำนไว้ให้ได้มำกท่ีสดุ และทำงบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้ หำกท่ำน
ถกูปฏิเสธกำรเข้ำเมือง อนัเน่ืองจำกกำรกระท ำท่ีสอ่ไปในทำงผิดกฎหมำยหรือกำรหลบหนีเข้ำเมือง 
ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคำ่ทวัร์ท่ีท่ำนช ำระมำแล้ว 

กำรขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทำง (Revision Fees) 
 หำกท่ำนประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทำง สำมำรถท ำได้ลว่งหน้ำก่อนกำรเดินทำงจริง 60 วนั โดยไม่

เสียคำ่ใช้จ่ำย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในกำรเดินทำงเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสำรจะต้องเดินทำงไป-กลบัพร้อมกนั หำกต้องกำรเลื่อนวนัเดินทำงกลบั 

ท่ำนจะต้องช ำระคำ่ใช้จ่ำยสว่นตำ่งท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บ และกำรจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสำยกำรบิน
เป็นผู้ก ำหนด ซึง่ทำงบริษัทฯ ไมส่ำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง ถ้ำทำงบริษัท
ฯ ได้ด ำเนินกำรออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทำงต้องรอ RUFUND ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนัน้ 
และหำกท่ำนไมแ่น่ใจในวนัเดินทำงดงักลำ่ว กรุณำตรวจสอบกบัเจ้ำหน้ำท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋
เคร่ืองบินสำมำรถท ำ REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีท่ำนจะช ำระเงินคำ่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 

กำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน (Mileage Claim ) 
 กำรเดินทำงเป็นหมูค่ณะของกำรบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สำมำรถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 

50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, สว่นสำยกำรบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซำ่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์
แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบินนัน้ ๆ ซึง่กำรเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบำงสว่นหรือ
ทัง้หมดเป็นสิทธิของสำยกำรบินเท่ำนัน้ 

คำ่ธรรมเนียมประกนัภยัและคำ่ธรรมเนียมน ำ้มนัเชือ้เพลิงของสำยกำรบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตำมอตัรำท่ีทำงสำยกำรบินปรับคำ่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 5 มกรำคม 2560 กำรเปลี่ยนแปลงของสำยกำร

บินในภำยหลงั ถือเป็นคำ่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บตำมควำมเป็นจริง 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 ทำ่น (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบักำรวำงผงัมำตรำฐำนในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตำ่งกนัใน
แตล่ะประเทศ)  

 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนำดเลก็ขนำด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส ำหรับพกั 1 
ท่ำน 
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 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 และกำรวำงรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะ
โรงแรม ซึง่มกัมีควำมแตกตำ่งกนั ซึง่อำจจะท ำให้ท่ำนไมไ่ด้ห้องติดกนัตำมท่ีต้องกำร 

 โรงแรมหลำยแห่งในยโุรปจะไมม่ีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่ำ 
เคร่ืองปรับอำกำศท่ีมีจะให้บริกำรในช่วงฤดรู้อนเท่ำนัน้   

 ในกรณีท่ีมีกำรจดัประชมุนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลให้คำ่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่ำตวั บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในกำรปรับเปลี่ยน หรือย้ำยเมืองเพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอำจเป็นห้องท่ีมีขนำด
กะทดัรัด และไมม่ีอำ่งอำบน ำ้ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอำจ
มีลกัษณะแตกตำ่งกนัด้วย หำกท่ำนต้องกำรควำมสะดวกสบำยและห้องใหญ่กวำ่ ท่ำนสำมำรถจ่ำย
เพ่ิมเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคำ่ใช้จ่ำยเพ่ิมเติมได้ 

สถำนท่ีเข้ำชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  กำรจดัโปรแกรมทวัร์เป็นกำรก ำหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หำกวนัเดินทำงดงักลำ่วตรงกบัวนัท่ีสถำนท่ี

เข้ำชมนัน้ ๆ ปิดท ำกำร หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้ำ หรือ กำรเปิดรับจองผ่ำนทำง Online โดยในวนัท่ี
คณะจะเข้ำชมไมส่ำมำรถจองผ่ำนระบบดงักลำ่วได้ ทำงบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตำมท่ีระบุ
ไว้ในเอกสำรของสถำนท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ทำ่นได้เข้ำชมสถำนท่ีดงักล่ำวได้ แตห่ำกมี
กำรลำ่ช้ำ หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวำ่งกำรเดินทำง เป็นผลท ำให้ท่ำนไมส่ำมำรถเข้ำชมสถำนท่ี
ดงักลำ่วได้ ทำงบริษัทฯจะไมม่ีกำรคืนเงินใดให้แก่ท่ำน เน่ืองจำกได้ช ำระ Reservation Fee ไปแล้ว 
กรุณำสอบถำมรำยละเอียดสถำนท่ีเข้ำชมจำกเจ้ำหน้ำท่ีในช่วงวนัเดินทำงของท่ำนก่อนช ำระเงิน 

สมัภำระและคำ่พนกังำนยกสมัภำระ (Porter) 
  คำ่ทวัร์ได้รวมคำ่ขนสมัภำระส ำหรับเข้ำและออกจำกโรงแรม ท่ำนละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หำกท่ำนมี

กระเป๋ำเพ่ิมเติม ท่ำนจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริกำรในแตล่ะโรงแรม และหำกโรงแรมดงักลำ่วไม่
สำมำรถให้บริกำรในกำรยกกระเป๋ำขึน้ลงได้  ท่ำนสำมำรถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส ำหรับน ำ้หนกัของสมัภำระท่ีทำงสำยกำรบินไทยอนญุำตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม 
(ส ำหรับผู้ โดยสำรชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  กำรเรียกคำ่ระวำงน ำ้หนกัเพ่ิมเป็น
สิทธิของสำยกำรบินท่ีท่ำนไมอ่ำจปฏิเสธได้ 

 ส ำหรับกระเป๋ำสมัภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนญุำตให้น ำขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน ำ้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 
และมีควำมกว้ำง+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 ำ้หนกัของกระเป๋ำอำจจะถกู
ก ำหนดให้ต ่ำกวำ่มำตรฐำนได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก ำหนดของแตล่ะสำยกำรบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่
รับภำระควำมรับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยในน ำ้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋ำและสมัภำระท่ีมีล้อเลื่อนและมีขนำดใหญ่เกิน ไมเ่หมำะกบักำรเป็นกระเป๋ำถือขึน้บนพำหนะ
กำรเดินทำง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในควำมรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดกำรสญูเสีย, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระ
ของผู้ โดยสำร อนัเกิดจำกสำยกำรบิน ทำงสำยกำรบินผู้ให้บริกำรจะเป็นผู้ รับผิดชอบตำมกฎของ
กรมกำรบินพำณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบตอ่กำรสญูหำยหรือเสียหำยของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุ
ไมเ่กิน 10,000 บำท / ท่ำน 

กำรสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตำ่ง ๆ ในยโุรป มกีำรรณรงค์เร่ืองกำรงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถำนท่ีตำ่ง ๆ จะมี

ข้อก ำหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองกำรสบูบหุร่ี และมีสถำนท่ีโดยเฉพำะส ำหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจำกสขุภำพของ
คนสว่นรวม 
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กำรเดินทำงเป็นครอบครัว (Family) 
 หำกท่ำนเดินทำงเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับกำรดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เดก็, และผู้สงูอำย ุมีโรคประจ ำตวั ไมส่ะดวกในกำรเดินท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกวำ่ 4 - 
5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดแูลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำร
เดินทำงเป็นหมูค่ณะ หวัหน้ำทวัร์มีควำมจ ำเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศเนเธอร์แลนด์ ใช้เวลายื่นประมาณ เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศเนเธอร์แลนด์ ใช้เวลายื่นประมาณ 1100  วัวันท าการนท าการ    
กำรขอวีซำ่กำรขอวีซำ่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้ เดนิทำงทกุทำ่นต้องมำผู้ เดนิทำงทกุทำ่นต้องมำ  สแกนลายนิว้มือด้วยตนเองสแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง      

ณ ศนูย์รับค ำร้องขอวีซ่ำประเทศณ ศนูย์รับค ำร้องขอวีซ่ำประเทศเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ 
 พำสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอำย ุและมีอำยไุมต่ ่ำกว่ำ 6 เดือนก่อนวนัหมดอำย ุหำกมีพำสปอร์ตเลม่เก่ำไมว่ำ่จะเคยมีวีซำ่ในกลุม่

ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องน ำไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นกำรง่ำยตอ่กำรอนมุตัิวีซำ่ 
 รูปถ่ำยสีขนำด 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขำว (ไมใ่ช่รูปขำวด ำและห้ำมสแกน) ควรมีอำยไุมเ่กิน 6 เดือนและ

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

ส ำเนำสตูิบตัร ในกรณีอำยไุมถ่งึ 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสือรับรองกำรท ำงำนจำกบริษัท (ภำษำองักฤษ) /สงักดัท่ีท่ำนท ำงำนอยู่ต้องเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้โดยระบตุ ำแหน่ง, 

อตัรำเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท ำงำนกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลำท่ีขอลำงำนเพ่ือเดินทำงไปท่องเท่ียว หลงัจำกนัน้
จะกลบัมำท ำงำนตำมปกติหลงัครบก ำหนดลำ   

 กรณีท่ีเป็นเจ้ำของกิจกำร ขอใบทะเบียนกำรค้ำ, ใบทะเบียนพำณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน 
พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภำษี และหลกัฐำนกำรเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 ส ำเนำสมดุบญัชีเงินฝำกย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเลม่ท่ีมีกำรเข้ำออกของเงินสม ่ำเสมอ 
และมีจ ำนวนไมต่ ่ำกวำ่ 6 หลกั เพ่ือให้เห็นวำ่มีฐำนะกำรเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคำ่ใช้จ่ำยได้อย่ำงไมเ่ดือดร้อนเมื่อ
กลบัสูภ่มูิล ำเนำ ในกรณีท่ีเดินทำงเป็นครอบครัวหำกใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในกำรย่ืนขอวีซำ่ ต้องออกหนงัสือรับรอง
คำ่ใช้จ่ำยในครอบครัวด้วย ***สถำนทตูไมรั่บบญัชีกระแสรำยวนั*** 

 กรณีท่ีบริษัทของท่ำน เป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยในกำรเดินทำงให้กบัผู้ เดินทำงทัง้หมดนอกเหนือจำกเอกสำรข้อ 1 – 6แล้ว 
ทำงบริษัทจะต้องออกจดหมำยอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงควำมรับผิดชอบตอ่คำ่ใช้จ่ำย และกำรกลบัมำท ำงำนของท่ำน โดย
ระบช่ืุอผู้ เดินทำงและเหตผุลท่ีจดักำรเดินทำงนีใ้นจดหมำยด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษำจะต้องมี หนงัสือรับรองจำกสถำบนักำรศกึษำ (ภำษำองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีท่ีเดก็อำยตุ ่ำกวำ่ 20 ปี เดินทำงไปกบับิดำ หรือมำรดำ ท่ำนใดท่ำนหนึง่ จะต้องท ำจดหมำยยินยอม โดยท่ีบิดำ, 

มำรดำ จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงควำมจ ำนงในกำรอนญุำตให้บตุรเดินทำงไปกบัอีกท่ำนหนึง่ได้ ณ ท่ีวำ่กำรอ ำเภอหรือเขต 
โดยมีนำยอ ำเภอ หรือผู้อ ำนวยกำรเขตลงลำยมือช่ือ และประทบัตรำรับรองจำกทำงรำชกำรอย่ำงถกูต้อง 

 กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถกูระงบั มใิห้เดินทำงเข้ำประเทศเป็นกำรถำวร และถงึแม้วำ่ท่ำนจะถกู
ปฏิเสธวีซำ่ สถำนทตูไมค่ืนคำ่ธรรมเนียมท่ีได้ช ำระไปแล้ว และหำกต้องกำรขอย่ืนค ำร้องใหม ่ก็ต้องช ำระคำ่ธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ 

 หำกสถำนทตูมีกำรสุม่เรียกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำย 
และโปรดแตง่กำยสภุำพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้ำหน้ำท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำก
สถำนทตูขอเอกสำรเพ่ิมเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักลำ่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลงัจำกได้วีซำ่แล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทตู ยกเลิกวีซำ่ของท่ำน 
เน่ืองจำกกำรขอวีซำ่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนำมของบริษัทฯ  

 ทำงสถำนทตูไมม่ีนโยบำยในกำรคืนคำ่ธรรมเนียมวีซำ่ให้กบัผู้ ร้องขอ หำกท่ำนไมผ่่ำนกำรพิจำรณำวีซำ่ไมว่ำ่จะเป็นเหตผุล
ใดก็ตำม ท่ำนไมมี่สิทธ์ิเรียกร้องคืนคำ่วีซำ่ได้ 

หลงัจำกกำรจองทวัร์และช ำระเงินมดัจ ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ถือวำ่ทำ่นได้ยอมรับในข้อตกลง    
และเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ระบไุว้ข้ำงต้นทกุประกำร 
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