ยูโรเปี ย้ น ฮอลิเดย์ ขอนำท่ำนสูเ่ ส้ นทำงท่องเที่ยวสุดโรแมนติกในช่วงเทศกำลดอกทิวลิปบำน ณ สวนเคอเคนฮอฟ ประเทศ
เนเธอร์ แลนด์ ฤดูใบไม้ ผลิของทุกปี ซึง่ จะมีขึ ้นระหว่ำงวันที่ 24 มีนำคม - 16 พฤษภำคม 2016 ดอกทิวลิปจะบำนพร้ อมกันทัว่ สวน
แห่งนี ้บนพื ้นที่กว่ำ 80 ไร่ ซึง่ ในเทศกำลสงกรำนต์ที่กำลังจะมำถึง เป็ นช่วงที่ดีที่สดุ ที่ท่ำนจะได้ เข้ ำชมทิวลิปนำนำพันธุ์ ชูช่ออวดควำม
สวยงำมท่ำมกลำงแสงแดดที่อบอุน่ นอกจำกนี ้เรำยังนำเสนอเส้ นทำงสุดสวยที่เป็ นไฮไลท์ของ 5 ประเทศคือ เยอรมัน เนเธอร์ แลนด์
เบลเยียม ฝรั่งเศส และอังกฤษ ที่รวมไฮไลท์ของประเทศต่ำง ๆ ไว้ ด้วยกัน แต่ละเมืองล้ วนแต่มีเอกลักษณ์เฉพำะตัว
วันที่ 1
ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - แฟรงค์ เฟิ ร์ ต (เยอรมนี)
เสาร์
21.00 น. พร้ อมคณะที่สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ เคำน์เตอร์ สำยกำร
บินไทย (D) เจ้ ำหน้ ำที่คอยอำนวยควำมสะดวกในเรื่ องสัมภำระและกำรเช็คอิน
23.45 น. ออกเดินทำงสู่ แฟรงค์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมัน โดยเที่ยวบินที่ TG920
หมำยเหตุ ทำงบริ ษัทได้ เตรี ยมกำรเดินทำงของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ำรถ
โค้ ช, จองที่พกั , ร้ ำนอำหำร สถำนที่เข้ ำชมต่ำง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ ำให้ กบั กรุ๊ ปทัวร์ กรณีที่เกิด
เหตุกำรณ์ อำทิ กำรยกเลิกเที่ยวบิน, กำรล่ำช้ ำของสำยกำรบิน, กำรพลำดเที่ยวบิน
(ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), กำรนัดหยุดงำน, กำรจลำจล, ภัยพิบตั ิ, กำรถูกปฏิเสธกำรเข้ ำเมือง
ทำให้ กำรเดินทำงล่ำช้ ำ หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สำมำรถเดินทำงไปยังจุดหมำยตำม
โปรแกรมได้ หัวหน้ ำทัวร์ มีสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สำมำรถคืนเงิน
ค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ที่ชำระแล้ ว เพรำะทำงบริ ษัทฯ ได้ ชำระค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ล่วงหน้ ำแล้ ว
EUR43C_Tulip Festival 3_ROMANTIQUE VOYAGE 9 DAYS_(Mar-May, 2015)

1/10

วันที่ 2
06.00 น.

12.30 น.
13.30 น.

18.30 น.
วันที่ 3
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.

และหำกมีคำ่ ใช้ จ่ำยอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจำกในรำยกำรทัวร์ หัวหน้ ำทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่ำน
ทรำบ เพรำะเป็ นสิ่งที่ทำงบริ ษัท ฯ มิอำจรับผิดชอบได้
แฟรงค์ เฟิ ร์ ต - รู เดสไฮม์ - ล่ องเรื อแม่ นา้ ไรน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ อัมสเตอร์ ดัม
คณะถึงสนำมบินแฟรงค์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมนี หลังผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ ำเมืองและ
สัมภำระแล้ ว รถโค้ ชปรับอำกำศรอรับแล้ วออกเดินทำงสูเ่ มืองรู เดสไฮม์ เมืองโรแมนติ
กแห่งแม่น ้ำไรน์ รู เดสไฮม์เต็มไปด้ วยเสน่ห์ของควำมเป็ นเมืองเก่ำ เรี ยงรำยด้ วยร้ ำน
ขำยของที่ระลึก ร้ ำนไวน์ และภัตตำคำรที่ตกแต่งประดับประดำอย่ำงสวยงำม ดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้ มำเยือนไม่ขำดสำย มีอำคำรกึง่ ไม้ ซุงไม้ ที่เก่ำแก่และสวยงำมของเมือง
สร้ ำงมำตังแต่
้ ศตวรรษที่ 16 ที่เรี ยกว่ำ “Klunkhardshof” แล้ วนำท่ำนล่องแม่น ้ำไรน์ ณ
จุดที่ได้ ชื่อว่ำ “ประตูสกู่ ำรท่องเที่ยวภูมิภำคไรน์” (World Heritage Site) สองฝั่ งแม่น ้ำ
มีปรำสำท, หอคอย, หมูบ่ ้ ำนริ มแม่น ้ำ และไหล่เขำที่ปลูกไร่ องุ่นเขียวขจีตลอดลำน ้ำ
เส้ นทำงนี ้ยังได้ ชื่อว่ำเป็ น Castle Rhine จำกยุคโรมันและชำวเยอรมันเผ่ำต่ำง ๆ ยังคง
มีมนต์เสน่ห์อย่ำงไม่เสื่อมคลำย วิถีของชำวเมืองยังคงรักษำควำมเป็ นเอกลักษณ์ทงั ้
ทำงด้ ำนประวัติศำสตร์ และทำงด้ ำนจิตใจของชำวเยอรมัน จนเรื อเทียบท่ำที่เมืองโอ
แบลเวเซ่ล (oberwesel) จำกนันเดิ
้ นทำงต่อโดยรถโค้ ชสูโ่ คโลญจ์ ชำวเยอรมันเรี ยก
โคโลญจน์วำ่ เคิล์น เป็ นเมืองใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของประเทศ มีชื่อเสียงในเรื่ องกำร
อุตสำหกรรมริ มฝั่ งแม่น ้ำไรน์ เป็ นศูนย์ กลำงทำงกำรค้ ำ อุตสำหกรรมและศิลปะ เมือง
โคโลญจ์เป็ นที่มำของน ้ำหอมชนิดหนึง่ ที่เรี ยกว่ำ ออดิโคโลญจน์ ทังนี
้ ้เพรำะผู้ผลิต
น ้ำหอมชนิดนี ้ตังอยู
้ ่ในเมืองนี ้ซึง่ ใช้ ชื่อยี่ห้อว่ำ 4711 ยี่ห้อนี ้มีที่มำจำกบ้ ำนเลขที่ 4711
ซึง่ เป็ นที่ตงของโรงงำนผลิ
ั้
ตในขณะนัน้ ออดิโคโลญจน์ของ 4711 จึงเป็ นของฝำกขึ ้นชื่อ
ของโคโลญจน์จนถึงปั จจุบนั
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร Gastronomy Traditional Brewery
Restaurant
นำท่ำนชมมหำวิหำรโคโลญจน์ ชำวเยอรมันเรี ยกว่ำ DOM เป็ นศำสนสถำนของคริ สต์
ศำสนำโรมันคำทอลิก วิหำรแห่งนี ้ใหญ่และสูงเป็ นอันดับ 3 ของโลก สร้ ำงด้ วย
สถำปั ตยกรรมแบบโกธิค (Gothic) ปั จจุบนั มหำวิหำรโคโลญจน์นบั เป็ นจุด หมำย
สำคัญของเมืองโคโลญจน์และของประเทศเยอรมนี ได้ รับกำรขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดก
โลกจำกองค์กำรยูเนสโกในปี 1996 เดินสำรวจย่ำนถนนคนเดิน Hohe Straße ที่
ครำคร่ ำไปด้ วยผู้คน สมควรแก่เวลำเดินทำงสูก่ รุ งอัมสเตอดัม ประเทศเนเธอร์ แลนด์
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ ำสูท่ ี่พกั Novotel Amsterdam City Hotel **** หรื อเทียบเท่ำในระดับ
เดียวกัน
สวนเคอเคนฮอฟ - กรุ งอัมสเตอดัม - จตุรัสแดม - ล่ องเรื อหลังคากระจก สถาบันเจียระไนเพชร
รับประทำนอำหำรเช้ ำที่โรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มือง LISSE เพื่อเข้ ำชมสวนเคอเคนฮอฟ ตื่นตำตื่นใจกับแปลงทิวลิป
ที่ชดู อกอวดสีสนั หลำกหลำยสวยงำม นอกจำกนี ้ภำยในสวนที่กว้ ำงใหญ่แห่งนี ้ ยังร่ ม
รื่ นไปด้ วยต้ นไม้ ใหญ่แผ่กิ่งก้ ำนเป็ นแถวเรี ยงรำยตลอดแนว, บึงใหญ่ให้ ควำมชุ่มชื ้น สด
ชื่น และพันธุ์ไม้ ดอกอื่น ๆ อีกมำกมำยที่เปลี่ยนสถำนที่แห่งนี ้ให้ กลำยเป็ นสวรรค์ของ
คนรักดอกไม้ จริ ง ๆ อิสระให้ ท่ำนได้ บนั ทึก ภำพสวย ๆ ไว้ เป็ นที่ระลึก (เทศกำลจัดแสดง
ดอกทิวลิปมีขึ ้นระหว่ำงวันที่ 24 มีนำคม - 16 พฤษภำคม 2016)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
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อาทิตย์
(54 ก.ม.)

(139 ก.ม.)
Local
(267 ก.ม.)

Chinese
www.novotel.com
จันทร์
Buffet
(38 ก.ม.)

Local
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13.00 น.

18.00 น.

วันที่ 4
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

17.41 น.
18.30 น.
20.00 น.

วันที่ 5
07.30 น.

นำคณะเที่ยวชมกรุ งอัมสเตอร์ ดมั ด้ วยบรรยำกำศกำรล่องเรื อหลังคำกระจก เรื อจะ
ล่องไปตำมลำคลองของเมือง ที่จะให้ ท่ำนได้ เห็นบ้ ำนเรื อนแบบชำวดัชต์ถกู สร้ ำงมำ
ตังแต่
้ ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็ นอำคำรทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชนบนสุ
ั้
ด
ของอำคำรเอำไว้ ขนเฟอร์ นิเจอร์ เข้ ำบ้ ำน ระหว่ำงล่องเรื อผ่ำนบ้ ำน เรื อนแพที่อยู่ริม
คลองที่มีอยู่มำกถึง 2,500 หลัง แล้ วไปชมเขตที่เก่ำแก่ที่สดุ ของกรุ งอัมสเตอดัม เรื อ
จอดส่งท่ำนที่สถำบันเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสำหกรรมกำรเจียระไน
เพชรของเนเธอร์ แลนด์ ได้ รับกำรยกย่องว่ำดีที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก ชมขันตอนกำร
้
คัดเลือกเพชร
โดยละเอียดจำกวิทยำกรผู้ชำนำญตลอดจนขันตอนกำรเจี
้
ยระไนให้
เป็ นอัญมณีที่มีคำ่ ที่สดุ สำหรับท่ำนที่ต้องกำรเป็ นเจ้ ำของอัญมณีล ้ำค่ำ เชิญท่ำนเลือก
ซื ้อเพชรชันดี
้ พร้ อมรับรองด้ วย Certificate จำกบริ ษัทฯที่มชี ื่อเสียง แล้ วเข้ ำสูย่ ่ำนใจ
กลำงเมืองอันเป็ นที่ตงของจั
ั้
ตรุ ัสแดม (Dam Square) เขตย่ำนใจกลำงเมืองที่
นักท่องเที่ยวนิยมในกำรมำเดินเที่ยวชมเมือง
มีพระรำชวังหลวงเดิมตังอยู
้ ่ใจกลำง
จัตรุ ัส และถนนแห่งควำมบันเทิงหลำกหลำยรูปแบบ กลำงกรุ งอัมสเตอร์ ดมั ที่เรี ยกกัน
ว่ำ Red Light District
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรลอยน ้ำ ที่สวยที่สดุ ในทวีปยุโรป Sea Palace
Restaurant
นำท่ำนเข้ ำสูท่ ี่พกั Novotel Amsterdam City Hotel**** หรื อเทียบเท่ำในระดับ
เดียวกัน
อัมเตอร์ ดัม - บรั สเซลส์ - อะตอมเมียม - จัตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) นั่งรถไฟ Thalys - ปารี ส (ฝรั่ งเศส) - ล่ องเรื อบาโตมูช
รับประทำนอำหำรเช้ ำที่โรงแรม
นำท่ำนสูเ่ มืองบรัสเซลส์ ไปถ่ำยรู ปกับอะตอมเมียม (ATOMIUM) หลังจำกที่ปิด
ซ่อมแซมด้ วยงบประมำณถึง 27.5 ล้ ำนยูโร ก็พร้ อมที่จะรับนักท่องเที่ยวจำกทัว่ ทุกหน
แห่ง ถือเป็ นสัญลักษณ์ที่สำคัญแห่งหนึง่ ที่นกั ท่องเที่ยวจะแวะชมในกรุ งบรัสเซลส์
ออกแบบโดย Andre Waterkeyn ประกอบด้ วยลูกเหล็กกลมๆ ขนำดยักษ์ ซึง่
เปรี ยบเสมือนอะตอม จำนวน 9 ลูก แทน 9 จังหวัดในเบลเยี่ยม แล้ วกลับเข้ ำสูก่ รุ ง
บรัสเซลส์ เมืองนี ้เปรี ยบเสมือนพิพิธภัณฑ์กลำงแจ้ ง อำคำรบ้ ำน เรื อนได้ รับกำรอนุรักษ์
ไว้ จำกรัฐบำล
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 160 years of Gastronomy Traditional
restaurant เสิรฟ์เมนูหอยแมลงภู่ Signature dishes
นำท่ำนชมจตุรัสกรองปลำซ (Grand Place) จัตรุ ัสอันงดงำมที่สดุ แห่งหนึง่ ของยุโรป
ได้ รับกำรยกย่องจำกนักท่องเที่ยวทัว่ โลก หรื อแม้ แต่อำร์ คดัชเชสอิสซำเบลลำ ธิดำของ
กษัตริ ย์ฟิลิปที่ 2 แห่งสเปน , วิคเตอร์ ฮูโก และชำร์ ลส โบเดอแลร์ สองนักเขียนชื่อดัง
ยังกล่ำวถึง อิสระให้ ท่ำนเดินเล่นชมเมืองหรื อเลือกซื ้อสินค้ ำของเมือง อำทิ ช็อกโกแลต
เบลเยี่ยมผลิตช็อกโกแลตกว่ำ 172,000 ตันต่อปี และมีร้ำนขำยช็อกโกแลตกว่ำ 2,000
ร้ ำน, ผ้ ำปั กลูกไม้ หรื อลิ ้มลองวำฟเฟิ ล ของอร่ อยที่หำชิมได้ ไม่ยำก ออกเดินทำงโดย
รถไฟด่วน THALYS จำกบรัสเซลล์เพื่อเดินทำงสูม่ หำนครปำรี ส
ถึงกรุ งปำรี ส รถโค้ ชท้ องถิ่นนำท่ำนเดินทำงสูภ่ ตั ตำคำร
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำคณะล่องเรื อบำโตมูช
ชมสถำนที่สำคัญคูบ่ ้ ำนคูเ่ มืองสองฝั่ งของแม่น ้ำแซนน์
โบรำณสถำน
และอำคำรที่เก่ำแก่สร้ ำงด้ วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ควรค่ำแก่กำร
อนุรักษ์ ปำรี สได้ รับกำรกล่ำวขำนว่ำเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
นำท่ำนเข้ ำสูท่ ี่พกั Courtyard by Marriott hotel **** หรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน
พระราชวังแวร์ ซายส์ - ช้ อปปิ ้ ง Duty Free - แกลลอรี ลาฟาแยตต์
รับประทำนอำหำรเช้ ำที่โรงแรม
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ออกเดินทำงสูพ่ ระรำชวังแวร์ ซำยส์ พระรำชวังที่ใหญ่ที่สดุ ในปฐพีซงึ่ อยู่ห่ำงจำกจุด
ศูนย์กลำงของปำรี สไปทำงตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทำงประมำณ 20 ก.ม. บำงส่วนของ
พระรำชวังได้ รับกำรบูรณะเรี ยบร้ อยแล้ ว เข้ ำชมควำมงำมของพระรำชวังภำยในห้ อง
ต่ำง ๆ อำทิ ห้ องเทพอพอลโล, ห้ องเทพวีนสั , ห้ องเทพ ไดอำน่ำ และห้ องเดอะฮอลล์
ออฟมิลเลอร์ อลังกำรและหรูหรำที่สดุ แสดงให้ เห็นถึงควำมยิ่งใหญ่ของรำชวงศ์บรู ก์บอ
งแห่งฝรั่งเศส แต่ละห้ องของพระรำชวังล้ วนมีคำ่ ด้ วยภำพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดย
ช่ำงฝี มือเอกชำวฝรั่งเศส ควรค่ำแก่กำรยกย่องให้ เป็ นพระรำชวังที่งดงำมล ้ำค่ำที่สดุ
แห่งหนึง่ ของโลก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
อิสระให้ ท่ำนช้ อปปิ ง้ สินค้ ำอำทิ น ้ำหอม เสื ้อผ้ ำ กระเป๋ ำ เครื่ องสำอำง ที่ร้ำน Duty
Free Shop ที่มีสว่ นลดพิเศษให้ เฉพำะนักท่องเที่ยวเท่ำนัน้ และสินค้ ำ แบรนด์เนมชื่อ
ดังของฝรั่งเศสในห้ ำงสรรพสินค้ ำ Galleries Lafayette

(20 ก.ม.)

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรเก่ำแก่กว่ำ 400 ปี เคยเป็ นที่พบปะสังสรรค์ของ
ศิลปิ นชื่อก้ องโลกอำทิ Pissarro, Sisley, Cézanne, Toulouse-Lautrec, Renoir,
Monet, Zola et Vincent Van Gogh เป็ นต้ น
นำท่ำนเข้ ำสูท่ ี่พกั Courtyard by Marriott hotel **** หรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน
เที่ยวชมมหานครปารี ส - ขึน้ ชัน้ 2 หอไอเฟล - นั่งรถไฟ EUROSTAR ลอนดอน
รับประทำนอำหำรเช้ ำที่โรงแรม
นำชมมหำวิหำรโนตเตรอดำม เป็ นศิลปะแบบกอธิค ตังอยู
้ บ่ นเกำะกลำงแม่น ้ำ (อิล
เดอลำซิเต้ ) งดงำมด้ วยประติมำกรรมและหน้ ำต่ำงประดับกระจกสี (stained glass)
ถือได้ วำ่ เป็ นผลงำนศิลปะอันล ้ำค่ำของกรุ งปำรี ส แล้ วเที่ยวชมมหำนครปำรี ส นคร
หลวงแห่งแฟชัน่ ชันน
้ ำของโลก โบสถ์แองวำลีดส์อนั งำมสง่ำ, หอไอเฟล แลนด์มำร์ กที่
โด่งดัง ขึ ้นสูช่ นั ้ 2 ของหอไอเฟล เพื่อชมเมืองปำรี สแบบพำโนรำมำวิว, ประตูชยั (Arc
de Triomphe) สร้ ำงขึ ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียน. ถนนชองป์เซลิเช่
(Champs-Elysees) เป็ นถนนสำยสำคัญมีควำมยำว 2 กม. ร่ มรื่ นไปด้ วยเงำต้ นปำ
ตำนสองฝั่ ง มีทงร้
ั ้ ำนค้ ำชันน
้ ำ หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น ้ำพุ ภัตตำคำรชันเลิ
้ ศ ร้ ำน
กำแฟ โรงละคร เป็ นถนนที่มสี ีสนั ตลอด24ชัว่ โมง จนได้ ชื่อว่ำเป็ นถนนที่สวยที่สดุ ใน
โลก. จตุรัสคองคอร์ ด ซึง่ ออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ใกล้ กนั เป็ นสวนตุยเลอลีส์
สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้ อย่ำงงดงำม ผ่ำนอำคำรพิพิธภัณฑ์ลฟู ร์ เป็ นพระรำชวัง
ที่ประทับของกษัตริ ย์ฝรั่งเศสหลำยพระองค์ ปั จจุบนั เก็บงำนศิลปะที่มีคำ่ กว่ำ 300,000
ชิ ้น
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ออกเดินทำงสูส่ ถำนีรถไฟ Gare Du Nord เพื่อนำท่ำนเดินทำงสูม่ หำนครลอนดอนโดย
รถไฟ EUROSTAR สะดวกสบำยกับกำรเดินทำงลอดอุโมงค์ที่ลอดใต้ ทะเลบริ เวณช่อง
แคบฝรั่งเศส-อังกฤษ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร Old Traditional English Pub in London
นำท่ำนเข้ ำสูท่ ี่พกั Thistle Kensington Gardens Hotel **** หรื อเทียบเท่ำในระดับ
เดียวกัน
มหานครลอนดอน - พระราชวังวินด์ เซอร์ - มาดามทูสโซ่ ด์ - ลอนดอนอายส์
รับประทำนอำหำรเช้ ำที่โรงแรม
นำคณะเดินทำงสูพ่ ระรำชวังวินด์เซอร์ กษัตริ ย์วิลเลียมผู้พิชิต เป็ นผู้เลือกทำเลก่อ
สร้ ำงพระรำชวังแห่งนี ้ ซึง่ อยู่บนเนินสูงมองเห็นแม่น ้ำเทมส์อยู่เบื ้องล่ำง วังนี ้เป็ นที่
ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมำตลอด 900 ปี จึงถือได้ วำ่ เป็ นวังที่มีผ้ พู ำนัก
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อำศัยต่อเนื่องยำวนำนกว่ำวังแห่งใดในโลก เข้ ำชมภำยในผ่ำน Jubilee Garden ก่อน
เข้ ำสูอ่ ำคำรจัดแสดงประวัติควำมเป็ นมำของพระรำชวัง สิ่งที่น่ำสนใจควรค่ำแก่กำรชม
คือเขตพระรำชฐำนชันใน
้ State Apartment ถือเป็ นหัวใจของพระรำชวัง ห้ องทุกห้ อง
จึงถูกประดับประดำด้ วยทรัพย์สมบัติของรำชวงศ์ อันประมำณค่ำมิได้ ไม่วำ่ จะเป็ น
ภำพเขียนฝี มือ, ม่ำนปั กประดับผนัง, เครื่ องลำยครำม, รู ปปั น้ , อำวุธ ชุดเกรำะรวมไป
ถึงเฟอร์ นิเจอร์ ในยุคต่ำง ๆ The King's Chamber อันมีภำพเขียนเป็ นจุดเด่น
นอกเหนือจำกเตียงไม้ สลักปิ ดทอง สไตล์ฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 18 ที่ตงตระหง่
ั้
ำนอยู่
กลำงห้ อง และห้ องที่โดดเด่นที่สดุ St George's Hall ท้ องพระโรงแห่งนี ้มีควำมยำว
กว่ำ 50 เมตร จึงมักใช้ ในงำนพระรำชพิธีเช่นงำนเลี ้ยงรับรองพระรำชอำคันตุกะในพระ
นำงเจ้ ำอลิซำเบซ ภำยในตกแต่งตำมศิลปะแบบโกธิก ประดับประดำด้ วยอำวุธชุด
เกรำะ และตรำประจำรำชวงศ์ และไม่พลำดกับกำรเข้ ำชม St George's Chapel ถือ
เป็ นอำคำรสไตล์โกธิกที่งดงำมที่สดุ ในประ เทศอังกฤษ อำคำรแห่งนี ้เริ่ มก่อสร้ ำงในปี
1475 โดยพระเจ้ ำเอ็ดเวิร์ดที่ 4 และใช้ เวลำกว่ำ 50 ปี จนสำเร็จลุลว่ ง แล้ วเดินทำงกลับ
เข้ ำสูล่ อนดอน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำทุกท่ำนสัมผัสประสบกำรณ์ในกำรเยือนลอนดอน
ด้ วยกำรขึ ้นชมทัศนียภำพของเมือง
แบบเบิร์ดอำยวิวบนลอนดอนอำย กระเช้ ำลอยฟ้ ำที่สงู ที่สดุ ในทวีปยุโรป มีควำมสูง 135
เมตร (443 ฟุต) และกลำยมำเป็ นสถำนที่ทอ่ งเที่ยวที่ได้ รับควำมนิยมและเป็ นจุดดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้ อย่ำงมำกในสหรำชอำณำจักร มีผ้ มู ำเยือนมำกกว่ำ 3 ล้ ำนคนต่อปี เข้ ำชม

พิพิธภัณฑ์ห่นุ ขี ้ผึ ้งมำดำมทูสโซ่ด์ แต่ละห้ องล้ วนจัดไว้ อย่ำงน่ำชมอำทิ ห้ องบุคคล
สำคัญ ๆ จำกทัว่ โลกและมีชื่อเสียงนักกีฬำ, ศิลปิ นเอก, นักกำรเมือง ตลอดจนผู้นำ
ประเทศต่ำงๆ รวมทังรำชวงศ์
้
แห่งอังกฤษ แล้ วให้ ท่ำนได้ เพลิดเพลินไปกับลอนดอน
แท็กซี่ ผ่ำนห้ องต่ำงๆ ที่ล้วนแต่น่ำสนใจเป็ นอย่ำงยิ่ง
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร Four Season เมนูเป็ ดย่ำง Signature Dishes
นำท่ำนเข้ ำสูท่ ี่พกั Thistle Kensington Gardens Hotel **** หรื อเทียบเท่ำในระดับ
เดียวกัน
เที่ยวมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟลอนดอน - ช้ อปปิ ้ งในลอนดอน เดินทางกลับประเทศไทย
รับประทำนอำหำรเช้ ำที่โรงแรม
นำคณะเที่ยวชมมหำนครลอนดอน ผ่ำนจตุรัสทรำฟั ลก้ ำร์ จำกนันผ่
้ ำนจตุรัสรัฐสภำ,
พระรำชวังเวสท์มินส์เตอร์ ที่ตงของรั
ั้
ฐสภำอังกฤษ, หอนำฬิกำบิ๊กเบน ที่มีควำมสูง 320
ิ
ฟุต เป็ นนำฬกำที่มีหน้ ำปั ดใหญ่ที่สดุ ในโลก, มหำวิหำรเซนต์ปอล ที่มียอดโดมใหญ่
เป็ นอันดับ 2 ของโลก, ลอนดอนบริ ดจ์ สะพำนข้ ำมแม่น ้ำเทมส์แห่งแรก ทำวเวอร์ บริ ดจ์
สัญลักษณ์อีกแห่งหนึง่ ของเมือง แล้ วเข้ ำสูท่ ำวเวอร์ ออฟลอนดอน ที่มีประวัติศำสตร์ อนั
เกรี ยงไกรยิ่งใหญ่นองเลือดหรื อแม้ แต่ซบั ซ้ อนซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยำวนำน เคยเป็ นป้อม
ปรำกำร, ปรำสำทรำชวัง, คุก และแดนประหำร ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ ซึง่ เป็ นกลุม่
อำคำรและหอคอยหลำยหลัง ชมมหำมงกุฎอิมพีเรี ยล ซึง่ ประดับด้ วยเพชรที่ใหญ่เป็ น
อันดับสองของโลกชื่อ “ดำรำแห่งอำฟริ กำ 2” หรื อ “คัลลินนั 2” และ “มงกุฎของพระ
รำชินีอลิซำเบธ” ประดับด้ วยเพชร “โคอินรู ์ ” ที่เคยเป็ นเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุ ในโลก และ
ชิ ้นสุดท้ ำยคือ “คฑำ” ประดับด้ วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุ ในโลก “ดำรำแห่งอำฟริ กำ 1”
หรื อ “คัลลินนั 1” ผ่ำนไปชมถนนไวท์ฮอลล์ อำคำรที่ทำกำรของรัฐในปั จจุบนั ,
บ้ ำนเลขที่ 10 ถนนดำวน์นิ่ง บ้ ำนพักของนำยกรัฐมนตรี องั กฤษ จตุรัสพิคคำดิลลี่เซอร์
คัส เดิมเป็ นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สำย มีน ้ำพุและรูปปั น้ อีรอสตรงกลำงเป็ นที่
นิยมของหนุ่มสำวมำนัง่ พลอดรักกัน และถ่ำยรู ปกับพระรำชวังบัคกิ ้งแฮม พระรำชฐำน
ที่ประทับอย่ำงเป็ นทำงกำรของรำชวงศ์องั กฤษ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
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อิสระให้ ท่ำนได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ ำตำมอัธยำศัย ย่ำนถนนอ๊ อกฟอร์ ด หรื อ ห้ ำงแฮร์ ร็อด จน
ได้ เวลำนำท่ำนเดินทำงสูส่ นำมบินฮีทโธรว์ เพื่อเตรี ยมตัวเดินทำงกลับมีเวลำให้ ท่ำนได้
ทำ Tax Refund พร้ อม ช้ อปปิ ง้ สินค้ ำปลอดภำษี ภำยในสนำมบิน

21.30 น. ออกเดินทำงโดยสำยกำรบินไทย เพื่อกลับสูป่ ระเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TG917
วันที่ 9
เดินทางกลับถึงประเทศไทย
อาทิตย์
15.05 น. สำยกำรบินไทยนำท่ำนเดินทำงกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภำพ
(หมำยเหตุ โปรแกรมดังกล่ำวข้ ำงต้ น เป็ นกำรนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงเนื่องจำกกำรจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทำงจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่ำน 7 วัน ก่อนกำรเดินทำงเท่ำนัน)
้
กำหนดวันเดินทำง
เดือนมีนำคม - เดือนพฤษภำคม 2558 (ยกเว้ นสงกรำนต์)
26 มี.ค.-3 เม.ย. 2559
2-10 เม.ย. 2559
23 เม.ย.-1 พ.ค. 2559
30 เม.ย.-8 พ.ค. 2559
7-15 พ.ค. 2559
ค่ำทัวร์ ตอ่ ท่ำน : เดินทำงระหว่ำงเดือนมีนำคม - เดือนพฤษภำคม 2559 (ยกเว้ นสงกรำนต์)
 ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่ำน) ท่ำนละ
134,000. เด็กอำยุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน หรื อ 2 ท่ำนมีเตียง ท่ำนละ
121,000. เด็กอำยุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียง ท่ำนละ
108,000. พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่ำนละ (Single bed room)
15,000. พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่ำนละ (Double Single use)
16,500. ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน ผู้ใหญ่หกั ท่ำนละ
-43,000. ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน เด็กหักท่ำนละ
-36,500.กำหนดวันเดินทำง / สงกรำนต์

11 - 19 เมษายน 2559

12 - 20 เมษายน 2559

ค่ำทัวร์ ตอ่ ท่ำน : วันที่ 11-19 เมษายน 2559 และ วันที่ 12-20 เมษายน 2559**
 ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่ำน) ท่ำนละ
139,000. เด็กอำยุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน หรื อ 2 ท่ำนมีเตียง ท่ำนละ
126,000. เด็กอำยุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียง ท่ำนละ
112,000. พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่ำนละ (Single bed room)
15,000. พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่ำนละ (Double Single use)
16,500. ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน ผู้ใหญ่หกั ท่ำนละ
-47,000. ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน เด็กหักท่ำนละ
-39,500.ค่ำทัวร์ รวม :
 ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่ำภำษี และส่วนเพิ่มของน ้ำมันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2558
 ค่ำรถโค้ ชมำตรฐำนยุโรป ท่องเที่ยวตำมโปรแกรมที่ระบุ
 ค่ำล่องเรื อแม่น ้ำไรน์ / ค่ำเข้ ำสวนทิวลิปเคอเคนฮอฟ / ค่ำเช้ ำชมพระรำชวังแวร์ ซำยน์ / ค่ำเรื อล่องแม่น ้ำ
แซนน์ / ค่ำตัว๋ ลิฟท์ขึ ้นชัน้ 2 หอไอเฟล / ค่ำตัว๋ ขึ ้นลอนดอนอำย / ค่ำเข้ ำชมพระรำชวังวินด์เซอร์ / ค่ำเข้ ำ
ทำวเวอร์ ออฟลอน ดอน / ค่ำตัว๋ เข้ ำพิพิธภัณฑ์มำดำมทุสโซ่ด์
 ค่ำตัว๋ รถไฟชัน้ 2 ของ Thalys บรัสเซลล์ - ปำรี ส และ Eurostar ปำรี ส - ลอนดอน
 ค่ำโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดำว หรื อเทียบเท่ำในระดับรำคำเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double **
กรุ ณำดูรำยละเอียดแนบท้ ำยในหัวข้ อ “โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)”
 ค่ำอำหำร Gastronomy & Old Traditional restaurant ตำมที่ระบุในรำยกำร
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถโค้ ช ในยุโรปกำหนดมำตรฐำนไว้ ที่ 2-2.5 € / ท่ำน / วัน
 ค่ำธรรมเนียมวีซำ่ เนเธอร์ แลนด์ (เชงเก้ น) และค่ำธรรมเนียมวีซำ่ อังกฤษ
 ค่ำประกันกำรเดินทำงของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS
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ค่ำทัวร์ ไม่รวม :

TRIPPER PLAN คุ้มครองกำรสูญเสียชีวิต/อวัยวะจำกอุบตั ิเหตุ สำหรับผู้เอำประกันภัยอำยุมำกกว่ำ 16 ปี
น้ อยกว่ำ 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บำท และค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศไม่เกิน 2,000,000 บำท ทังนี
้ ้
ครอบคลุมถึงประกันสุขภำพที่ไม่ได้ เกิดจำกโรคประจำตัว
 – หำกมีควำมประสงค์จะเพิ่มควำมคุ้มครองในกรณีสมั ภำระในกำรเดินทำงสูญหำยตลอดจนควำมล่ำช้ ำ
ของสัมภำระและเที่ยวบินกรุ ณำสอบถำมและโปรดศึกษำจำกรำยละเอียดของกรมธรรม์ตำม
เอกสำรแนบท้ ำยใบจองทัวร์
 ค่ำยกกระเป๋ ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น ้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ ำใบเล็กอยู่ในควำมดูแลของ
ท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

 ค่ำภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษี หกั ณ ที่จ่ำย 3 %
 ค่ำทำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ ต)
 ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัวอำทิ ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรี ด, ค่ำเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่ำอำหำรที่สงั่ มำในห้ องพัก
ค่ำอำหำรและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ ำนอำหำรนอกเหนือจำกที่ทำงบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ น
กรณีพิเศษ เช่น หำกท่ำนทำนได้ เฉพำะอำหำรทะเลเพียงอย่ำงเดียว ท่ำนต้ องมีค่ำใช้ จ่ำยเพิ่ม
กำรจองทัวร์ (How to make your reservation)
หำกท่ำนสนใจและประสงค์จะเดินทำงกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุ ณำติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้ำน
หรื อที่ท่ำนรู้ จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่ำนด้ วยขันตอนที
้
่ง่ำย สะดวก และมีประสิทธิภำพ เพื่อเป็ นกำรยืนยัน
กำรเดินทำงของท่ำน กรุ ณำจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 30,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ ำน
ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่ อง ซึง่ เงินมัดจำดังกล่ำวจะเป็ นกำรยืนยันกำรจองของท่ำน และกรุ ณำชำระค่ำ
ทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ ำ 30 วันก่อนกำรเดินทำง หำกท่ำนไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตำมวันที่กำหนด ทำงบริ ษัท
ฯถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเงื่อนไข
ทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจำกสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่รับจองทัวร์ สำหรับลูกค้ ำดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอำยุในระหว่ำงแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อำยุที่มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ ำ หรื อเครื่ องมือต่ำงๆ ในกำรพยุงตัว
3. ผู้เดินทำงที่บ่งบอกกำรเป็ นบุคคลไร้ ควำมสำมำรถ
4. ท่ำนที่มีควำมประสงค์จะร่ วมเดินทำงกับทัวร์ หรื อแยกจำกคณะทัวร์ ระหว่ำงทำง/กลำงทำง
5. บุคคลที่มีควำมประพฤติไม่เหมำะสมระหว่ำงทัวร์ อำทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุรำบนรถ, ไม่รักษำเวลำ, เสียงดัง
พูดจำหยำบคำย สร้ ำงควำมรำคำญให้ แก่ผ้ รู ่ วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่ำงทัวร์ ที่มีระบุอยู่
ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่ วมเดินทำงบังคับให้ หวั หน้ ำทัวร์ ต้องทำกำร
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บำงครัง้ อำจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่ำนอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
กำรยกเลิกกำรจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 60 วัน
คืนเงินมัดจำทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 59 - 45 วัน
หักมัดจำ 20,000 บำท/ท่ำน
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 44 - 30 วัน
หักมัดจำ 30,000 บำท/ท่ำน
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 29 - 15 วันก่อนกำรเดินทำง
หัก 50% ของค่ำทัวร์
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 - 1 วันก่อนกำรเดินทำง
หัก 90% ของค่ำทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทำง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่ำทัวร์
 หำกท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ท่ำนสำมำรถหำผู้เดินทำงมำแทนได้ โดย
สำมำรถยื่นขอวีซำ่ ได้ ทนั ตำมกำหนดเวลำ ทำงบริ ษัทฯ จะคิดค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มคือค่ำวีซำ่ และค่ำเปลี่ยนชื่อ
ตัว๋ เท่ำนัน้ และต้ องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หำกท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง อันเนื่องมำจำกบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่ำนไม่ได้ รับกำรพิจำรณำ
อนุมตั ิวีซำ่ ไม่วำ่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตำมอันเป็ นกำรพิจำรณำของสถำนทูต ซึง่ กำรยกเลิกเฉพำะบุคคลหรื อ
ยกเลิกพร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือเป็ นกำรยกเลิกตำมเงื่อนไขของวันเวลำที่ยกเลิกดังกล่ำวข้ ำงต้ น ในกรณีที่
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ท่ำนไม่แน่ใจว่ำจะได้ รับกำรพิจำรณำอนุมตั ิวีซำ่ จำกทำงสถำนทูต ทำงบริ ษัทขอแนะนำให้ ทำ่ นยื่นขอวีซำ่
แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ ผลเร็ วกว่ำกำรยื่นขอวีซำ่ แบบกรุ๊ ป
 บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มผี ้ เู ดินทำง ต่ำกว่ำ 20 ท่ำน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ ู
เดินทำงทรำบล่วงหน้ ำก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงกำรท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สำมำรถ
รับผิดชอบจำกกรณีที่เกิดเหตุจำเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ กำรล่ำช้ ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, ภัย
ธรรมชำติ, กำรก่อจลำจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่ำนจะได้ รับจำกกำรซื ้อประกันเพิ่มเติม
แบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่
ระบุควำมรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่ำนัน้
ทังนี
้ ้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษำผลประโยชน์ของ
ท่ำนไว้ ให้ ได้ มำกที่สดุ และทำงบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้ จำ่ ยที่เกิดขึ ้น หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ ำเมือง
อันเนื่องจำกกำรกระทำที่สอ่ ไปในทำงผิดกฎหมำยหรื อกำรหลบหนีเข้ ำเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่ำทัวร์
ที่ท่ำนชำระมำแล้ ว
กำรขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทำง (Revision Fees)
หำกท่ำนประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทำง สำมำรถทำได้ ลว่ งหน้ ำก่อนกำรเดินทำงจริ ง 60 วัน โดยไม่เสีย
ค่ำใช้ จ่ำย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในกำรเดินทำงเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสำรจะต้ องเดินทำงไป-กลับพร้ อมกัน หำกต้ องกำรเลื่อนวันเดินทำงกลับ
ท่ำนจะต้ องชำระค่ำใช้ จ่ำยส่วนต่ำงที่สำยกำรบินเรี ยกเก็บ และกำรจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสำยกำรบินเป็ น
ผู้กำหนด ซึง่ ทำงบริ ษัทฯ ไม่สำมำรถเข้ ำไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง ถ้ ำทำงบริ ษัทฯ ได้
ดำเนินกำรออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทำงต้ องรอ RUFUND ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนัน้ และหำก
ท่ำนไม่แน่ใจในวันเดินทำงดังกล่ำว กรุ ณำตรวจสอบกับเจ้ ำหน้ ำที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสำมำรถ
ทำ REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่ำนจะชำระเงินค่ำทัวร์ สว่ นที่เหลือ
กำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน (Mileage Claim )
กำรเดินทำงเป็ นหมูค่ ณะของกำรบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สำมำรถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%,
ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสำยกำรบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่ำ, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์
ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบินนัน้ ๆ ซึง่ กำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบำงส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิ
ของสำยกำรบินเท่ำนัน้
ค่ำธรรมเนียมประกันภัยและค่ำธรรมเนียมน ้ำมันเชื ้อเพลิงของสำยกำรบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตำมอัตรำที่ทำงสำยกำรบินปรับค่ำธรรมเนียม ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2558 กำรเปลี่ยนแปลงของสำย
กำรบินในภำยหลัง ถือเป็ นค่ำทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรี ยกเก็บตำมควำมเป็ นจริ ง ณ
วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่ำนมีควำมประสงค์จะพักแบบ 3 ท่ำน / 3
เตียง (Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจำกัดของห้ องพัก และกำรวำงรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่
มักมีควำมแตกต่ำงกัน ซึง่ อำจจะทำให้ ท่ำนไม่ได้ ห้องติดกันตำมที่ต้องกำร
 โรงแรมหลำยแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่ำ เครื่ องปรับอำกำศที่
มีจะให้ บริ กำรในช่วงฤดูร้อนเท่ำนัน้
 ในกรณีที่มีกำรจัดประชุมนำนำชำติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้ คำ่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่ำตัว บริ ษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ ในกำรปรับเปลี่ยน หรื อย้ ำยเมืองเพื่อให้ เกิดควำมเหมำะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอำจเป็ นห้ องที่มีขนำดกะทัดรัด
และไม่มีอำ่ งอำบน ้ำ ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอำจมีลกั ษณะ
แตกต่ำงกันด้ วย หำกท่ำนต้ องกำรควำมสะดวกสบำยและห้ องใหญ่กว่ำ ท่ำนสำมำรถจ่ำยเพิ่มเป็ นห้ อง
แบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มเติมได้
สถำนที่เข้ ำชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นกำรกำหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หำกวันเดินทำงดังกล่ำวตรงกับวันที่สถำนที่เข้ ำ
ชมนัน้ ๆ ปิ ดทำกำร หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ ำ หรื อ กำรเปิ ดรับจองผ่ำนทำง Online โดยในวันที่คณะ
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จะเข้ ำชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตำมที่ระบุไว้ ใน
เอกสำรของสถำนที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ท่ำนได้ เข้ ำชมสถำนที่ดงั กล่ำวได้ แต่หำกมีกำรล่ำช้ ำ
หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นผลทำให้ ท่ำนไม่สำมำรถเข้ ำชมสถำนที่ดงั กล่ำวได้ ทำง
บริ ษัทฯจะไม่มีกำรคืนเงินใดให้ แก่ท่ำน เนื่องจำกได้ ชำระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุ ณำสอบถำม
รำยละเอียดสถำนที่เข้ ำชมจำกเจ้ ำหน้ ำที่ในช่วงวันเดินทำงของท่ำนก่อนชำระเงิน
สัมภำระและค่ำพนักงำนยกสัมภำระ (Porter)
 ค่ำทัวร์ ได้ รวมค่ำขนสัมภำระสำหรับเข้ ำและออกจำกโรงแรม ท่ำนละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หำกท่ำนมีกระเป๋ ำ
เพิ่มเติม ท่ำนจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ กำรในแต่ละโรงแรม และหำกโรงแรมดังกล่ำวไม่สำมำรถให้ บริ กำร
ในกำรยกกระเป๋ ำขึ ้นลงได้ ท่ำนสำมำรถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สำหรับน ้ำหนักของสัมภำระที่ทำงสำยกำรบินไทยอนุญำตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม
(สำหรับผู้โดยสำรชันประหยั
้
ด / Economy Class Passenger) กำรเรี ยกค่ำระวำงน ้ำหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ
ของสำยกำรบินที่ท่ำนไม่อำจปฏิเสธได้
 สำหรับกระเป๋ ำสัมภำระที่ทำงสำยกำรบินอนุญำตให้ นำขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ควำมกว้ ำง+ยำว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x
46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
 ในบำงรำยกำรทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ ำอำจจะถูกกำหนดให้ ต่ำ
กว่ำมำตรฐำนได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภำระควำม
รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยในน ้ำหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ ำและสัมภำระที่มีล้อเลื่อนและมีขนำดใหญ่เกิน ไม่เหมำะกับกำรเป็ นกระเป๋ ำถือขึ ้นบนพำหนะกำร
เดินทำง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในควำมรับผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ ำ และสัมภำระของ
ผู้โดยสำร อันเกิดจำกสำยกำรบิน ทำงสำยกำรบินผู้ให้ บริ กำรจะเป็ นผู้รับผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบิน
พำณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรื อเสียหำยของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000
บำท / ท่ำน
กำรสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มีกำรรณรงค์เรื่ องกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถำนที่ตำ่ ง ๆ จะมี
ข้ อกำหนดที่ชดั เจนในเรื่ องกำรสูบบุหรี่ และมีสถำนที่โดยเฉพำะสำหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจำกสุขภำพของคน
ส่วนรวม
กำรเดินทำงเป็ นครอบครัว (Family)
หำกท่ำนเดินทำงเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทำงพร้ อมสมำชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับกำรดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อำยุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5
ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้ องให้ กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำร
เดินทำงเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ ำทัวร์ มีควำมจำเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศเนเธอร์ แลนด์ และวีซ่าประเทศอังกฤษ
ใช้ เวลายื่นประมาณ 40 วันทาการ และ ขอเอกสาร 2 ชุด

กำรขอวีซำ่ ประเทศอังกฤษและประเทศเนเธอร์ แลนด์ ผู้เดินทำงทุกท่ำนต้ องมำ สแกนลายนิว้ มือด้ วยตนเอง
ณ ศูนย์รับคำร้ องขอวีซ่ำประเทศอังกฤษ และศูนย์รับคำร้ องขอวีซำ่ ประเทศเนเธอร์ แลนด์

 พำสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอำยุ และมีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือนก่อนวันหมดอำยุ หำกมีพำสปอร์ ตเล่มเก่ำไม่วำ่ จะเคยมีวีซำ่ ในกลุม่
ประเทศเชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนำไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นกำรง่ำยต่อกำรอนุมตั ิวีซำ่
 รู ปถ่ำยสีขนำด 2 นิ ้ว จำนวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขำว (ไม่ใช่รูปขำวดำและห้ ำมสแกน) ควรมีอำยุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกัน
ทัง้ 2 รู ป
 สำเนำทะเบียนบ้ ำน / สำเนำบัตรประชำชน หรื อบัตรข้ ำรำชกำร / สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนำทะเบียนสมรส, หย่ำ /
สำเนำสูติบตั ร ในกรณีอำยุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองกำรทำงำนจำกบริ ษัท / สังกัดที่ท่ำนทำงำนอยู่ต้องเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนันโดยระบุ
้
ตำแหน่ง , อัตรำเงินเดือนใน
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ปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทำงำนกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลำที่ขอลำงำนเพื่อเดินทำงไปท่องเที่ยว หลังจำกนันจะกลั
้
บมำทำงำน
ตำมปกติหลังครบกำหนดลำ
กรณีที่เป็ นเจ้ ำของกิจกำร ขอใบทะเบียนกำรค้ ำ, ใบทะเบียนพำณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภำษี และหลักฐำนกำรเงินของบริ ษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
สำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกย้ อนหลัง 6 เดือนต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีกำรเข้ ำออกของเงินสม่ำเสมอ และมี
จำนวนไม่ต่ำกว่ำ 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ำมีฐำนะกำรเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่ำใช้ จ่ำยได้ อย่ำงไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสู่
ภูมิลำเนำ ในกรณีที่เดินทำงเป็ นครอบครัวหำกใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในกำรยื่นขอวีซำ่ ต้ องออกหนังสือรั บรองค่ำใช้ จ่ำยใน
ครอบครัวด้ วย ***สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน***
กรณีที่บริ ษัทของท่ำน เป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยในกำรเดินทำงให้ กบั ผู้เดินทำงทังหมดนอกเหนื
้
อจำกเอกสำรข้ อ 1 –6แล้ ว ทำง
บริ ษัทจะต้ องออกจดหมำยอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงควำมรับผิดชอบต่อค่ำใช้ จ่ำย และกำรกลับมำทำงำนของท่ำน โดยระบุชื่อผู้
เดินทำงและเหตุผลที่จดั กำรเดินทำงนี ้ในจดหมำยด้ วย
กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษำจะต้ องมี หนังสือรับรองจำกสถำบันกำรศึกษำ ตัวจริ ง
กรณีที่เด็กอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี เดินทำงไปกับบิดำ หรื อมำรดำ ท่ำนใดท่ำนหนึง่ จะต้ องทำจดหมำยยินยอม โดยที่ บิดำ, มำรดำ
จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงควำมจำนงในกำรอนุญำตให้ บตุ รเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึง่ ได้ ณ ที่วำ่ กำรอำเภอหรื อเขต โดยมี
นำยอำเภอ หรื อผู้อำนวยกำรเขตลงลำยมือชื่อ และประทับตรำรับรองจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกต้ อง
กำรบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับ มิให้ เดินทำงเข้ ำประเทศเป็ นกำรถำวร และถึงแม้ วำ่ ท่ำนจะถูกปฏิเสธ
วีซำ่ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ ชำระไปแล้ ว และหำกต้ องกำรขอยื่นคำร้ องใหม่ ก็ต้องชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
หำกสถำนทูตมีกำรสุม่ เรี ยกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริ ษัทฯ ขอควำมร่ วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ ตำมนัดหมำย และ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ ำหน้ ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริ ษัทฯ ใคร่ ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้ วีซำ่ แล้ ว ทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ งสถำนทูต ยกเลิกวีซำ่ ของท่ำน
เนื่องจำกกำรขอวีซำ่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนำมของบริ ษัทฯ
ทำงสถำนทูตไม่มีนโยบำยในกำรคืนค่ำธรรมเนียมวีซำ่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซำ่ ไม่วำ่ จะเป็ นเหตุผลใดก็
ตำม ท่ำนไม่สำมำรถเรี ยกร้ องคืนค่ำวีซำ่ ได้

หลังจำกกำรจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำแล้ ว ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ ระบุไว้ ข้ำงต้ นทุกประกำร
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