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 1 กรุงเทพ(สนามบินสวุรรณภูมิ) 
17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์(EK) พบเจา้หนา้ทีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ

อาํนวยความสะดวก 

20.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองปารีส ประเทศฝรังเศส โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์ (EK) 

เทียวบินที EK373 (20.20-00.35+1) / EK071 (03.20-08.00) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 17.40 ชวัโมง (รวมเวลาแวะเปลียนเครืองทีสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรับเอ

มิเรตส์) บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง // **ถา้เดินทางช่วงSummer เวลาบินอาจมีการ

เปลยีนแปลงก่อนจองตวัภายในกรุณาเช็คขอ้มูลกบัเจา้หนา้ทีก่อนทกุครงั** 

 

 2 ปารีส-พระราชวังแวรซ์าย -Galeries Lafayette 

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองปารีส ประเทศฝรังเศส (เวลาทอ้งถินชา้กว่าประเทศไทย  ชวัโมง) หลงั

ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแลว้ นาํท่านเดินทางสู่กรุงปารีส (Paris) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่

ทีสดุของประเทศฝรงัเศส ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหนึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมทีลาํ

สมยัแห่งหนึงของโลก และดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง สือ แฟชนั วิทยาศาสตรแ์ละ

ศิลปะ ทําให้กรุงปารีสเป็นหนึงในเมืองทีสาํคัญ  ทีสุดแห่งหนึงของโลก อีกทังยังเป็นทีจัดงาน

นิทรรศการต่าง ๆ ซงึรวมถึงสหประชาชาติ ฯลฯ 

นาํท่านเขา้ชมพระราชวังแวรซ์าย(Palace of Versailles) สถานทีทีนกัท่องเทียวไปเยือนมากทสีดุ

แห่งหนึงในฝรงัเศส และมีชอืเสียงโด่งดงัทงัแง่มมุของประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรม พระราชวงัแห่งนี

อาจนบัว่าเป็นพระราชวังทีหรูหราอลงัการทีสุดในโลก ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลกจาก 



2304-1101-KER060912                                                                 www.smileytour.com                                                                        Page 3 of 23   

UNESCO ภายในมีสิงก่อสรา้งชือก้องโลกอย่างเช่น ห้องกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปรา

หลวง (Royal Opera) ทีแสนวิจิตรงดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านชอ้ปปิงห้างแกลเลอรี ลาฟาแยตต ์(Galeries Lafayette) หา้งหรูทีมีชือเสียงมากทีสุดแห่ง

หนงึของปารีส ภายในอาคารทีมีสถาปัตยกรรมทีสวยงาม ชอ้ปปิงแบรนดเ์นม หา้งนีมีเอกลกัษณท์ีมี

ความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่าง

สวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกสี มีลวดลายสไตลอ์ารต์นูโว (ผูอ้อกแบบ Art 

Nouveau) ซึงเป็นแนวศิลปะทีนิยมกนัมากในฝรงัเศสช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษที 18 การตกแต่งของ

อาคารโดยรอบใชล้วดลายปนูปันและราวระเบียงโคง้ อนัเป็นทศันียภาพทีงดงามต่อเมืองท่องเทียว

อย่างปารีส เป็นหา้งสรรพสินคา้นีมีลูกคา้ทีเป็นนักท่องเทียวชาวต่างชาติมารวมกนัอยู่เยอะมาก มี

สินค้าต่างๆทีทันสมัยให้เลือกซือได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ เรียกได้ว่าอะไรใหม่ๆมา Galeries 

Lafayette นนัจะมีขายก่อนหา้งอืนเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสือผา้ กระเป๋า รองเทา้ นาํหอม มีครบทกุยีหอ้  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  

  พักท ีHotel Mercure Paris La Defense หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (2 คืน) 
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 3 ปารีส-จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่ -พพิิธภัณฑล์ูฟว-์ห้างปลอดภาษ ีDuty Free -ช้อป

ปิงหา้ง La Samaritaine 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนนันาํท่านเทียวชมกรุงปารสี(Paris) นาํท่านสู ่จัตุรัสทรอคาเดโร (Trocadero) มมุสวยสดุฮิต

ทีมีหอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นฉากหลังสามารถมองเห็นหอไอเฟลได้จากหลายมุม ทังวิว

ขันบันไดทอดยาวทีมีหอไอเฟลอยู่ดา้นหลัง แต่เดินลงบนัไดสวยๆ หรือจะเป็นมุมนาํพุกับสวนสวย

สไตลฝ์รงัเศสดา้นหนา้ มีหอไอเฟลเป็นฉากหลงั นาํท่านเดินทางผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์

เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวทีมีชือเสียงทีสดุของปารีสและเป็นตน้แบบถนนราชดาํเนิน 

พรอ้มชมความยิงใหญ่ของประตูชัย(ARC De Triumph) อนุสรณส์ถานทีสาํคัญของปารีส ไดร้บั

การยอมรบัใหเ้ป็นประตูชัยทียิงใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รวมทังยังมีความละเอียดอ่อนในการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมสไตลศ์ิลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลกัลอยทีนับเป็นผลงานชัน

ยอดจากศิลปินชนัเยียม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะทีมี

ชือเสียง เก่าแก่ทีสดุแห่งหนึงของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานที

ทีจัดแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะทีทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจาํนวนมาก กว่า 35,000 ชิน 

เช่น ภาพวาดโมนาลิซา่ (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks 
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ผลงานอนัโด่งดงัของลีโอนารโ์ด ดาวินชี นาํท่านชอ้ปปิง ณ ห้างปลอดภาษี Duty Free เป็นหา้งชือ

ดังใจกลางกรุงปารีสซึงคุณจะไดพ้บกับสินคา้แบรนดช์นันาํต่างๆ จากทวัโลก ในราคาทีไม่แพง นาํ

ท่านชอ้ปปิง ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็นหา้งหรูทีมีชือเสียงมากทีสุดแห่งหนึงของ

ปารีส ทีนีมีเสน่หข์องอาคารแบบดงัเดิม นนัคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึงถือ

ว่าเป็นเอกลกัษณอ์นัโดดเด่นของหา้งสรรพสินคา้แห่งนี จนไดถู้กขึนทะเบียนเป็นอนุสรณส์ถานทาง

ประวัติศาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวงวฒันธรรมฝรงัเศส  เป็นหา้งสรรพสินคา้คอนเซปตส์โตรแ์ห่ง

ใหม่ทีเนน้ยาํถึงเสน่หข์องชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชนั อาหาร และงานศิลปะ รวมแลว้กว่า 

600 แบรนด ์ใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปปิงแบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการทีจะสลบัหมนุเวียนใหไ้ดช้ม

ตลอดปี 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  

  พักท ีHotel Mercure Paris La Defense หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (2 คืน) 

 4  เมืองแม็ส-มหาวิหารแซงตเ์อเตียนนแ์ห่งแมส็-เทมเปิลเนิฟเดอแม็ส-กรุงลักเซมเบิรก์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองแม็ส (Metz) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ ชัวโมง นาที) อีกหนึงเมือง

ท่องเทียวทีมีชือเสียงของประเทศฝรงัเศสโดยตัวเมืองนันตังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศฝรังเศส เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโมแซล (Moselle) และของแคว้นลอแรน (Lorraine) 

แควน้ทีอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฝรงัเศส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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 นาํท่านเก็บภาพดา้นหนา้ มหาวิหารแซงตเ์อเตียนนแ์ห่งแม็ส (cathedrale Saint-Etienne) มหา

วิหารเก่าแก่ทีถกูสรา้งขนึในช่วงศตวรรษที 13 ในสไตลก์อธิค เป็นมหาวิหารทไีดร้บัการยอมรบัว่าเป็น

หนึงในมหาวิหารทีสูงทีสุดในฝรงัเศส โดยตัวอาคารมีความสูงประมาณ 41.41 เมตร มหาวิหารมี

ความโดดเด่นในเรืองหนา้ต่างกระจกสีทีสวยงามและใหญ่เป็นอันดับตน้ๆของโลก ผ่านชม เทมเปิล

เ นิฟเดอแม็ส (Temple Neuf de Metz) โบสถ์โปรเตสแตนต์สไตล์นี โอ-โรมาเนสก์ (neo-

Romanesque) ทีสร้างขึนในช่วงระหว่างปี 1901 -1905 ตังอยู่ในสวนแห่งความรัก (Garden of 

Love) และไดร้บัการตงัเป็นอนุสรณส์ถานทางประวติัศาสตร ์ในวันที 6 มกราคม ปี 1930 เดินทางสู่ 

กรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิรก์ นครรฐัทีมีพืนทีขนาดเล็กทีสุดแห่งหนึง

ของยุโรป นาํท่านชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิรก์ เมืองแห่งแกรนดด์ยุค ผ่านชมสะพานสมัย

โรมัน โบสถโ์นเตรอะดาม ประติมากรรมสาํริดของแกรนดด์ัชเชส ชารล์็อตต ์ศาลาว่าการเมือง 
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พระราชวงัทีประทบัของแกรนดด์ยุค อาคารรัฐสภา โบสถเ์ซนตไ์มเคิล และป้อมปราการสมัย

โรมัน ชมวิวทิวทศันข์องเมืองทีบา้นเรือนตงัเรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาดสูวยงามยิง 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

  พักท ีMercure Luxembourg off Kirchberg หรือระดับเทยีบเท่า 4 ดาว   

 

    5 กรุงบัสเซลส-์จัตุรัสกรองคป์ราซ-อนุสรณอ์ะโตเมียม-เกนต-์แอนตเ์วิรป์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม สถานทีตงัสาํนกังาน

ใหญ่องคก์ารสนธิสญัญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต ้นาํท่านเดินชมจัตุรัสกรองค์ปราซ 

(Grand Place) จัตุร ัสกลางเมืองบรัสเซลส์ เป็นศูนย์กลางด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม 

วฒันธรรม ประจาํเมืองทีไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นจตัุรสัทีสวยทีสุดแห่งหนึงของทวีปยุโรป และไดร้บั
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การขึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1998 โดยมีพนืทีส่วนกลางทีใชเ้ป็น

สถานทีจดังานเทศกาล อีเวน้ท ์ทีพบปะสงัสรรคข์องคนในเมือง นาํท่านถ่ายรูปคู่กับ แมนาคินพิส 

(Manneken Pis) อนุสาวรียห์นูนอ้ยยนืฉีสญัลกัษณข์องกรุงบรสัเซลล ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!! หอยแมงภู่อบไวท ์

นาํท่านชมและถ่ายรูปอนุสรณอ์ะโตเมียม (Atomium) ซงึเป็นสญัลกัษณใ์นการจดังานแสดงสินคา้

โลก “เอ็กซโ์ป” เมือปี ค.ศ.  ถูกสรา้งขึนโดยจาํลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนครสิตลั โดยขนาด

ใหญ่กว่าโมเลกลุของจริงถงึ  พนัลา้นเท่า 

เดินทางสู่ เมืองเกนต ์(Gent) เป็นเมืองเล็กทีน่ารกัแห่งเบลเยียม และมีความสวยอนัดับ ของเบล

เยียมดว้ย นาํท่านชมเขตเมืองเก่า ย่านจตุรัสใจกลางเมืองซึงเป็นทีตังของโบสถ์ St.Bavo’s 

Cathedral เป็นโบสถแ์บบกอธิคทีสวยงามทีสดุแห่งหนึง และยงัไดร้บัการขึนทะเบียนเป็น มรดกโลก 

(Unessco) อีกด้วย ผ่านชม St.Michielsbrug Bridge สะพานเซนตไ์มเคิล เป็นสะพานหินโค้ง 

เป็นจุดชมวิวบรรยากาศโดยรอบนีไดอ้ย่างสวยงาม นาํท่านเดินทางสูเ่มืองแอนตเ์วิรป์ (Antwerp) 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
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พักท ีHotel Leonardo Hotel Antwerpen หรอืระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

 

 6 แอนตเ์วิรป์-รอทเทอรด์าม-กรุงเฮก-อัมสเตอรด์ัม  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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นาํท่านเดินทางสู ่เมืองแอนตเ์วิรป์ (Antwerp) เมืองท่าสาํคญัทางตอนเหนือของประเทศเบลเยียม

ทีมีขนาดจาํนวนประชากรเยอะเป็นอนัดบั  รองจากเมืองหลวง Brussels ซงึปัจจบุนั Antwerp กถ็ือ

เป็นเมืองท่องเทียวสาํคัญแห่งหนึงทีสามารถเดินทางจาก Brussels ดว้ยรถไฟภายในเวลาแค่เพียง

ไม่ถึง  นาทีเท่านัน นาํท่านเดินชมเมือง ให้ท่านได้ชมจัตุรัสใจกลางเมือง Grote Markt ทีมี

สญัลักษณอ์ย่างอนุสาวรีย ์Brabo Fountain ทีแสดงใหเ้ห็นถึงวีรกรรมอันแสนกลา้หารของ Brabo 

กปัตนัเรือชาวโรมันทีสามารถตัดแขนของยกัษ์และขวา้งลงแม่นาํตามตาํนานของชาวเมือง ผ่านชม 

Cathedral of Our Lady มหาวิหารขนาดใหญ่สดุตระการตา ณ ใจกลางเมือง 

จากนนันาํท่านเดินทางสู่ เมืองรอทเตอรด์ัม (Rotterdam) เป็นเมืองท่าหลกัทีใหญ่อนัดับสองของ

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ซงึตังอยู่ริมฝังแม่นาํมาส นาํท่าน ชมเมืองรอทเตอรด์ัม ทีมีลกัษณะต่างจาก

เมืองอืนๆในเนเธอรแ์ลนด ์คือเป็นเมืองทีมีสถาปัตยกรรมยุคใหม่ ผ่านชม บ้านลูกเต๋าไคกค์ูมูส 

(The Kijk Kubus The Cubic Houses)  กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า 39 หลัง ซึงไดร้บัรางวลั

ชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน แวะถ่ายรูปกับ สะพานขาวอีราสมูส (Erasmus 

Bridge) และสะพานแดงวิลเลมสบ์รูก ์(Williems Bridge) 2 ใน 3 สะพานซึงเชือมเมืองสองฝังที

ถูกคนักลางดว้ยแม่นาํมาสเขา้ดว้ยกัน ถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมืองรอทเตอร์ดัม (City Hall Of 

Rotterdam) อาคารซึงรอดพน้จากการโดนถล่มเมืองโดยกองทพัของฮิตเลอรใ์นช่วงสงครามโลกครงั

ที 2 
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 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนนันาํท่านเดินทางสู ่กรุงเฮก (The Hague) เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของเนเธอรแ์ลนด ์เป็นทีตงั

ของรฐับาลดตัช ์อาคารรฐัสภา ศาลฎีกา และสภาแห่งรฐั รวมไปถึงเป็นเมืองทีประทบัของพระราชินี

แห่งเนเธอรแ์ลนดอ์ีกดว้ย นาํท่านผ่านชม อาคารรัฐสภาสมัยโบราณ (Binnenhof) ทีกษัตริยใ์น

อดีตใชเ้ป็นทีว่าราชการกบัขา้ราชสาํนกั ภายในเป็นลานกวา้งลอ้มรอบดว้ยอาคาร  ตรงกลางมีนาํพสุี

ทองสวยงาม ซึงเป็นทีประชุมของอัศวินในสมัยก่อน แล้วนําท่านถ่ายรูปกับ ศาลโลก หรือ

พระราชวังแห่งสันติภาพ (Peace Palace) เป็นทีเก็บรกัษากฎหมายระหว่างประเทศ (SEAT OF 

INTERNATIONAL LAW) ที ตั ง ก อ ง บัญ ช า ก า ร ข อง ศ า ล ยุ ติ ธ ร รม ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ศ า ล

อนุญาโตตลุาการถาวร และเนติบณัฑิตยสถานแห่งกรุงเฮกและหอสมุดอนัลาํค่า นาํท่านเดินทางสู่

เมืองอัมสเตอร์ดัม(Amsterdam) เมืองทีสวยงามและโรแมนติก เป็นเมืองหลวงของประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์ชอืเมืองนนัก็นาํมาจากชือแม่นาํ Amstel รวมกบัคาํว่า Dam ทีหมายถึงเขอืนของแม่นาํ 

Amstel จึงกลายเป็นชือเมือง Amstelreadamme โดยแต่เดิมอมัสเตอรด์มัเป็น 

หมู่บา้นชาวประมงเล็กๆริมคลอง ปัจจุบนัอัมสเตอรด์ัมเป็นศูนยก์ลางทางการเงินและการคา้เพชร

ของโลก ทสีาํคญัไดถ้กูขนึทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก ้

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
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พักท ีHotel Mercure Amsterdam West, Amsterdam หรือระดับเทยีบเท่า 4 ดาว ( คืน) 

 

 7 อมัสเตอรด์ัม-หมู่บ้านกีธูรน์ (ล่องเรือ)-หมู่บ้านกังหันลม-ดัมสแควร-์ย่าน Red Light Street  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูรน์ Unseen หมู่บา้นทแีอบซ่อนอยู่ ไม่มีรถ ไม่มีถนน ไม่มีมลพิษ

หรือความวุ่นวายใด ๆ มีแต่ลาํคลองนาํใส เรือพายลาํนอ้ย ตน้ไมใ้บหญา้ และอากาศบริสทุธิเป็นดงั

สวรรคส์าํหรบัการพกัผ่อนแบบสโลวไ์ลฟ์อย่างแทจ้รงิ แถมพิเศษ!! ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูรน์ 



2304-1101-KER060912                                                                 www.smileytour.com                                                                        Page 13 of 23   

หมู่บา้นกีธูรน์มีผูค้นอาศัยอยู่ราว ๆ 2,600 คน ส่วนมากเป็นชาวไร่ทีมีฐานะดี บา้นแต่ละหลงัมีการ

ออกแบบและตกแต่งใหเ้ป็นกระท่อมสไตลต์ะวันตกทีแสนน่ารกั อบอุ่น มีคลองขนาดเล็กทีมีความ

ยาวกว่า 7.5 กิโลเมตร แทรกตัวไปทัวหมู่บา้น มีสะพานไมท้รงสวยมากกว่า 170 สะพานไวเ้ชือม

ระหว่างบา้นเรือนเขา้หากนั ชาวบา้นทนีีใชเ้รือเป็นพาหนะในการเดินทางสญัจรเท่านนั มีรา้นอาหาร

ทีตกแต่งสไตลน์่ารกัอบอุ่นทมีีอาหารพืนเมืองอร่อย ๆ กลินไอดตัช ์(Dutch) แท ้ๆ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเทียวชมธรรมชาติแบบฮอลแลนดแ์ท ้ๆ ที หมู่บ้านกังหันลมซานซคัน (Zaan Schan) ซึงมี 

การอนุรกัษ์กงัหนัลมและบา้นเรือนดงัเดิมของฮอลแลนด ์เป็นหมู่บา้นทีตงัอยู่ริมแม่นาํ Zaan ไม่ไกล

จากตวัเมืองอมัสเตอรด์มั ทีนีเป็นเหมือนพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ทีรวมความเป็นฮอลแลนดห์ลายอย่าง

เขา้ไวด้ว้ยกัน บา้นไมส้ีเขียวริมนาํ สวนเล็ก ๆ หน้าบา้นสไตลฮ์อลแลนด ์กังหันลมเก่าแก่ กังหันลม
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สวย ๆ แบบดังเดิม โดยกังหันลมทีนีเป็นกังหันทียังใชง้านได ้ทาํหน้าทีเลือยไม้ บดเม็ดสี บดพืช 

นาํมัน ฯลฯ นับเป็นเครืองจักรกลทีคลาสสิคและน่าสนใจมาก ยังมีรองเทา้อีกทีเป็นสญัลกัษณข์อง

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ใหท่้านไดเ้ดินเทียวชมบรรยากาศอนัสดชืนบริสทุธิท่ามกลางทุ่งหญา้เขียวขจี 

นาํท่านเดินทางกลบัสู ่เมืองอัมสเตอรด์ัม ผ่านชมจัตุรัสดัมสแควร(์Dam Square) ศนูยก์ลางของ

เมืองทีมีอนุสรณ์สงครามเพือราํลึกถึงทหารทีเสียชีวิตในสงครามโลกครังที  และอดีตศาลาว่า

การเมืองทีหลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวงัหลวงในช่วงทีจกัรพรรดิโปเลียนแห่งฝรงัเศสเรือง

อาํนาจ แวะถ่ายรูปดา้นหนา้พระราชวังหลวงอัมสเตอรด์ัม(Royal Palace of Amsterdam) หรือ

ทีเรียกในภาษาดัตช์ว่า “Koninklijk Paleis van Amsterdam” เป็นสถานทีอันงดงามหรูหรา ตัว

อาคารไดร้บัการออกแบบอย่างโออ่้าสะทอ้นถึงอาํนาจและความรุ่งเรืองอย่างขีดสุดในช่วงยุคทอง

ดตัช ์เป็นหนึงในสามพระราชวงัในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ผ่านชมย่านโคมแดง(Red Light District) 

แหล่งท่องเทียวยามราตรีทีผูเ้ยือนเมืองอมัสเตอรด์ัม มีรา้นคา้รา้นอาหารใหท้่านไดเ้ลือกชมเลือกชิม

มากมายตลอดสองฝังเสน้ทาง และย่านนียงัเป็นทีตงัของอาคารทีเก่าแก่ทีสุดของอมัสเตอรด์ัมนันก็

คือ โบสถO์ude Kerk ทีสรา้งขึนเมอืศตวรรษที   

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักท ีHotel Mercure Amsterdam West, Amsterdam หรือระดับเทยีบเท่า 4 ดาว 
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 8 ล่องเรือหลังคากระจก-สวนพฤกษชาติเคอรเ์คนฮอฟ-อัมสเตอรด์ัม(สนามบนิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านล่องเรือหลังคากระจก(Amsterdam Boat Cruise) ลดัเลียวเขา้ตามลาํคลอง สมัผัสชีวิต

ความเป็นอยู่ รวมทังสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตังแต่สมัยศตวรรษที  และ

ทศันียภาพของบา้นเรือนอนัสวยงามอย่างมีเอกลกัษณ ์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนนันาํท่านเดินทางสู่ สวนพฤกษชาติเคอรเ์คนฮอฟ (KEUKENHOF)  ชมสวนดอกทิวลิป ซึง

บานสะพรงัหลากหลายสีสนัตระการตาทียาวนบัสิบกิโลเมตร ทีท่านจะประทบัใจไปอีกนาน ใหท่้าน

ไดเ้ดินเล่น และถ่ายรูปคู่กบัดอก ทิวลิป ทีไดร้บัการดูแลรกัษาเป็นอย่างดีในเรือนกระจกภายในสวน

พฤกษชาติ นอกจากนียงัมีดอกไมเ้มืองหนาวแสนสวยงามน่ารกั เช่น ลิลลี ไฮเดรนเยีย ไฮยาซินนฯ์ลฯ

อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบัเหล่าพฤกษชาติมากมาย พรอ้มเก็บภาพความประทับใจจนเต็มอิม ได้



2304-1101-KER060912                                                                 www.smileytour.com                                                                        Page 16 of 23   

เวลาพอสมควร นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองอัมสเตอรด์ัม เพือตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง

และสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั  

 

22.00 น. ออกเดินทางจากเมืองอัมสเตอรด์ัม กลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เทียวบินที 

EK150 (22.00-07.45+1) / EK372 (09.30-18.40) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 14.40 

ชวัโมง บริการอาหารและเครืองดมืบนเครอืง 

 9 กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 
 

รายละเอียดเทยีวบิน กาํหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดียว 
BKK-CDG 20:20-00:35 // 03:20-08:00 

AMS-BKK 21:50-06:30 // 09:40-18:55 
22-30 มีนาคม 66 89,999.- 89,999.- 25,000.- 

BKK-CDG 21:00-00:50 // 04:05-09:25 

AMS-BKK 21:50-06:30 // 09:40-18:55 
05-13 เมษายน 66 89,999.- 89,999.- 25,000.- 

BKK-CDG 21:00-00:50 // 04:05-09:25 

AMS-BKK 21:50-06:30 // 09:40-18:55 
10-18 เมษายน 66 99,999.- 99,999 25,000.- 

BKK-CDG 20:20-00:35 // 03:20-08:00 

AMS-BKK 15:20-23:59 // 02:50-12:15 12-20 เมษายน 66 97,999.- 97,999 25,000.- 

BKK-CDG 21:00-00:50 // 04:05-09:25 

AMS-BKK 21:50-06:30 // 09:40-18:55 
26 เมษายน-04 พฤษภาคม 66 92,999.- 92,999.- 25,000.- 

BKK-CDG 21:00-00:50 // 04:05-09:25 

AMS-BKK 21:50-06:30 // 09:40-18:55 
27 เมษายน-05 พฤษภาคม 66 92,999.- 92,999.- 25,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 

สําคัญมาก !! กรุณาอ่านเงือนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ไดช้าํระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงือนไขแลว้และไม่สามารถเปลียนแปลงเงอืนไขได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลียนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อนัเนืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 

หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทงันีจะคาํนึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเนืองมาจากได้รับทราบเงือนไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 

 เนืองจากเป็นการจองทัวรล์่วงหนา้ ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ทีทาํใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ

เปลียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลังจากการเดินทาง โปรด

สาํรองเวลาในการจองตัวเครืองบินไว้อย่างตาํ -  ชัวโมง ทังนีเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนในสว่นของตวัเครอืงบินทีไม่เกียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์
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**ราคานเีป็นราคาทวัรต์งัแต่ แต่  ท่านขึนไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 

**เนืองจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยุโรปบงัคับใหเ้ด็กอายุมากกว่า  ขวบขึนไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บาง

โรงแรมเท่านันทีมีหอ้ง  เตียง หากเป็นผูใ้หญ่  ท่าน แนะนาํว่าเปิด  หอ้ง จะสะดวกกว่า สาํหรบัท่านทีพักหอ้ง 3 

เตียงขนาดของหอ้งพกัขึนอยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีรวม 

1. ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  

2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศนาํเทียวตามรายการ 

3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 

4. ค่าอาหารทีระบุตามรายการ  

5. ค่าเขา้ชมสถานทีทุกแห่งทีระบตุามรายการ   

6. ค่าวีซ่าท่องเทียวยโุรป Etats Schengen 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ ,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจําตัวหรือโรคร้ายแรงทีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง

รายละเอยีดอืนๆ เป็นไปตามเงือนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงือนไขแห่ง.   

กรมธรรม)์ 

9. นาํดืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  

10. ค่านาํหนกักระเป๋า (นําหนัก  กิโลกรัม)  

อัตรานีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจัดทาํหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูที้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  

2. ค่าภาษีนาํมนัทีสายการบินเรียกเก็บเพิม หากสายการบินมีการปรบัขึนก่อนวนัเดินทาง 

3. ภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิม 7% ในกรณีทีตอ้งการใบกาํกบัภาษี  

4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอนืๆ เช่น ค่าอาหารและเครืองดืมสงัพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่า

ซกัรีด, มนิิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

5. ค่าธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋าสมัภาระทีมีนาํหนกัเกินกว่าทสีายการบินนนัๆ กาํหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 

6. ค่าทิปคนขับรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,280 บาท) ตลอดการเดินทาง 

7. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรขึ์นอยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 

การจองและการชาํระ 

1. ชาํระเงินมัดจาํท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากทีท่านส่งเอกสารการจองภายใน  วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ทีนงัจะยืนยนัเมือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านนั  
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2. ส่วนทีเหลือชาํระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชาํระส่วนทีเหลือ 45 วัน

ก่อนการเดินทาง เนืองจากทางบริษัทตอ้งสาํรองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าทีพกัและตวัเครืองบิน มิฉะนนั

จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิ 

1) หากไม่ชาํระมดัจาํตามทีกาํหนด ขออนญุาตตดัทีนงัใหล้กูคา้ท่านอนืทรีออยู่ 

2) หากชาํระไม่ครบตามจาํนวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ โดยไม่มีเงือนไข 

3) เมือท่านชาํระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงือนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆทีไดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 

3. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูที้เดินทาง ทีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อย่างตาํ  หนา้ เพือทาํการสาํรองทีนงัภายใน  วนั นบัจากวนัจอง หากไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ทาง

บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. เมอืไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที 

5. หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครงั หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจ้าหน้าที ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่

รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน 

6. การยืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขันตอนการยืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทงัแบบหมู่

คณะและยืนรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพือประกอบการตดัสินใจก่อนการจอง

ไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี

7. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง  วันทาํการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวรท์ังหมดก่อน ตาม

กาํหนดเงือนไขการชาํระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะดว้ย

เหตผุลใดก็ตาม ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวรใ์หท้่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการหกัค่าใชจ้่ายที

เกิดขึนจรงิ 

8. หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาํวีซ่าเขา้ประเทศล่าช้า ไม่ทันกาํหนดการออกตัวกับทางสายการ

บินและผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่ามดัจาํทงัหมด 

9. หากในคณะของท่านมีผูต้้องการดูแลพิเศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจาํตัว 

หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั

ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวรม์ี

ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์งัหมด 

 

เงอืนไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทงัหมดก่อนทาํการจอง เพือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลูกค้าและ

บริษัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการกาํหนดผู้เดินทางขันตาํของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีกาํหนดให้มีผู ้

เดินทาง ขันตาํ  ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงทีกาํหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิมค่าทัวร ์หรือ 

เลือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง
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เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทังสิน ดังนนั กรุณาสอบถามยืนยันการออก

เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทุกครงั 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลือนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน

เนืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนนั ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน

ตัวออก ทาํใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ่้ายเพิมเติมขึน หรืออาจทาํให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนัน ทาง

บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนญุาตใหเ้ลือนวันเดินทางใดๆ ไดท้งัสิน หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงือนไข

การยกเลิกการจอง 

3. การชาํระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจาํนวนตามทีท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านชาํระ

เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลียนแปลงจํานวนผู้เ ดินทางได้ และหากมีความจําเป็นจะต้อง

เปลียนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ่้ายทีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ

ขาย อย่างนอ้ยทีสดุเท่าจาํนวนเงินมดัจาํ ทงันทีงันนัใหเ้ป็นไปตามเงือนไขของบรษิัทฯ 

 

เงอืนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 

สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ทีจ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที

เกิดขึนจรงิ เช่น ค่ามดัจาํตวัเครอืงบิน, ค่ามดัจาํโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวรท์ีจ่ายมาแล้ว และหักค่าใชจ่้ายที

เกิดขึนจรงิ เช่น ค่ามดัจาํตวัเครอืงบิน, ค่ามดัจาํโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าทวัรที์ชาํระแลว้ทงัหมด 

5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบรษิัททวัร ์ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบและ

คืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึงใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทังสิน เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้

เมือง เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณียืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทัวรท์ังหมกด

หรือค่ามดัจาํมาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหกัค่าบริการ ค่ายืนวีซ่า และค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง 

อาทิ เช่น กรณีออกตวัเครืองบินแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในสว่นของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตวั

รถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปลียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหัก

ค่าใช้จ่ายการดาํเนินการต่างๆ ทีเกิดขึนจริงสาํหรับการดาํเนินการจองครงัแรก ตามจาํนวนครังที

เปลียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสิน 

หมายเหตุสาํคัญเพมิเตมิ  
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1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีทีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ

ลา่ชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั

ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ทีไม่สามารถคาดการณ์

ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายท่องเทียวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสยัอาทิการล่าชา้ของ

สายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 

ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุุดวิสยัต่างๆ ฯลฯ ทีไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได ้

ทงันทีางบรษิัทจะคาํนึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นสาํคญั  

3. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านาํมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรบัขึนก่อนวัน

เดินทาง 

4. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทยีวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 

5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดูแลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสญูหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเทียวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ

จะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่ร ับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่

อนุญาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทังใน

กรณีทีท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงนิ) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ

ออกนอกประเทศใดประเทศหนึง หรือ เนืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีทีพาสสปอรต์ของท่านชาํรุด หรือมีตราปัมใดๆ ทีไม่เกียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบิน

แจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนืองจากทางบริษัทไดม้ีการชาํระค่าใชจ่้าย

ในการเดินทางทงัหมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีทีทางลกูคา้ใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ ซงึ

เกิดจากการตัดสินใจของทางลูกคา้เอง ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในการบรกิารนนัๆ เนืองจากค่าใชจ้่ายทุก

อย่างทางบรษัิทฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ีตงัครรภ,์ เด็กอายุตาํกว่า 2 ขวบ, ผูท้ี

นังวิลแชร ์หรือบุคคลทีไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพือสอบถามและหาขอ้สรุป

รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ช้

บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงนิคืนได ้

11. เนืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษัิทจึงคาํนึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็น

สาํคญั 

12. หา้มนาํเขา้กัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑท์ีมีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 

จะมีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 
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13. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิัทฯ ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทงัสินแทนบริษัทฯ 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทฯ กาํกับเท่านนั 

 

 

ตัวเครืองบินและทนัีงบนเครือง 

1. ตวัเครืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนั

เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างของสายการบินและบรษิัททัวรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ไดส้าํรองทีนงัพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตวัเครืองบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า

จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิการเรียกเก็บค่ามดัจาํตวัเครืองบิน ซงึมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สาย

การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้าํการออกตัวเครืองบินไปแลว้ (กรณีตัว Refund) ผู้

เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ทีไดจ้ะขึนอยู่กับแต่

ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้าํหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บเงินเพิมเติมในกรณีทีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีนาํมนัเพิมเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัทนีงับนเครืองบินของกรุ๊ปขอ้กาํหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนดซึงทางบริษัทไมส่ามารถ

เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบริษัทไม่อาจรบัประกนัไดว่้าท่านจะไดท้ีนงัตามทีท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านทีจะออกตวับินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตวัเองกรุณาแจง้บริษัทเพือขอคาํยืนยันว่า

ทวัรน์นัสามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนนัทางบรษัิทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน  

7. ทีนงั Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรเีควสใหไ้ดจ้ะขึนกบัขอ้กาํหนดของสายการบินเป็นผูก้าํหนด  

8. ท่านทใีชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตัวท่านจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการดว้ยตวัท่านเอง 

9. นาํหนกักระเป๋าสมัภาระทีโหลดหรือถือขึนเครืองสายการบินเป็นผูก้าํหนดหากท่านมีนาํหนกัเกินกว่า

กาํหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันนัเอง 

10. ทางบรษัิทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่าง

นอ้ย  วนัก่อนเดินทาง มิฉะนนับรษัิทฯ ไม่สามารถจดัการล่วงหนา้ได ้

โรงแรมทีพัก 

1. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทอีกครงั หลังจากไดส้าํรองโรงแรมทีพักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุใน

โปรแกรม 
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2. การจัดการหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเขา้พกั โดยมีหอ้งพักสาํหรบัผูส้บู

บหุรี / ปลอดบุหรไีด ้โดยอาจจะขอเปลียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพกั ทงันีขึนอยู่กบัความพรอ้ม

ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. สาํหรบัท่านทีพกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพักขึนอยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง

แลว้  

4. เนืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดียว 

(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภท

จะไม่ติดกนัหรอือยู่คนละชนั  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ  ท่านต่อหอ้ง หรอื หอ้งแบบ  เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ

สงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก  ห้อง คือ  ห้องพักคู่ และ  ห้องพักเดียว โดยอาจจะมี

ค่าใชจ้่าย ขึนอยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีทีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึนมากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 

(บางครงัตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือใหเ้กิด

ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งทีเป็นหอ้ง

เดียวอาจเป็นห้องทีมีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบนาํ ซึงอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ 

และแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืองปรบัอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอุณภูมิตาํ เครืองปรบัอากาศ

จะมีในช่วงฤดรูอ้นเท่านนั 

9. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครงัอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งนาํ

สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

การยืนวีซ่า / การอนุมัติวซี่า 

 

1. การอนมุตัิวีซ่าเป็นเอกสิทธิของสถานทูต ทางบริษัทไม่มีสว่นเกียวขอ้งใดๆทงัสิน ทงันีบริษัทเป็นเพียงตวักลาง

และคอยบริการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านนั เงินค่าสมคัรยืนวีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ หาก

ผลวีซ่า ออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยืนวีซ่าไม่ว่าใน

กรณีใดๆทงัสิน และทางสถานทูตมีสิทธิทีจะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2.  กรณีทีท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นืองจากผูเ้ดินทางท่านอืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตวัแทนยืนใหก้ับท่าน เนืองจากเป็นค่าใชจ้่ายทีเกิดขึน

โดยสถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บและท่านสามารถนาํวีซ่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวีซ่ายงัไมห่มดอาย ุ 

3. สาํหรบัท่านทีพาํนักอาศัย ศึกษา หรือ ทาํงานอยู่ต่างประเทศท่านจะตอ้งเป็นผูยื้นวีซ่าดว้ยตัวท่านเอง ณ 

ประเทศทีท่านพาํนกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านทมีีวีซ่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิทัเพือตรวจสอบว่าสามารถใชไ้ด ้
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** เมอืท่านชาํระเงินค่าทัวรใ์หก้ับทางบริษัทฯ แล้ว ** 

** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงทงัหมดนี ** 


