
  

ขอน ำท่ำนท่องเที่ยวในช่วงเทศกำลดอกทิวลิปบำน ณ สวนเคอเคนฮอฟ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ฤดใูบไมผ้ลิของทกุปี ระหว่ำง

ปลำยเดือนมีนำคมถึงตน้เดือนพฤษภำคม ดอกทิวลิปจะบำนพรอ้มกนัทั่วสวนแห่งนีบ้นพืน้ที่กว่ำ 80 ไร ่ชมทิวลิปนำนำพนัธุ ์ 

ชชู่ออวดควำมสวยงำมท่ำมกลำงแสงแดดที่อบอุ่น นอกจำกนีเ้รำยงัน ำเสนอเสน้ทำงสดุสวยของประเทศเยอรมนั เบลเยี่ยม  

และเนเธอรแ์ลนดท์ี่รวมไฮไลทข์องประเทศต่ำงๆไวด้ว้ยกนั แต่ละเมืองลว้นแต่มีเอกลกัษณเ์ฉพำะตวั 

บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญำตปร ะกอบธุ รก ิจน ำ เท ี่ยว  เลขที่ 11/5171  

ชั้น 16 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 เลขท่ี 170/51 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 
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12เม.ย.63 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงคเ์ฟิรต์ (เยอรมัน) อาทติย ์
20.30 น. 
  

พรอ้มคณะที่สนำมบินสวุรรณภมูิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินไทย 
เคำนเ์ตอร ์ D16-19 เจำ้หนำ้ที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องสมัภำระ และกำร
เช็คอิน 

 

23.45 น. ออกเดินทำงสูแ่ฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั โดยเที่ยวบินที่ TG 920  
หมำยเหต ุ ทำงบรษิัทไดเ้ตรียมกำรเดินทำงของคณะทวัรก์่อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ำรถ

โคช้, จองที่พกั, รำ้นอำหำร สถำนที่เขำ้ชมต่ำง ๆ ไวล้ว่งหนำ้ใหก้บักรุ๊ปทวัร ์กรณีที่เกิด
เหตุกำรณ ์อำทิ กำรยกเลิกเที่ยวบิน, กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน,  กำรพลำดเที่ยวบิน 
(ขึน้เครื่องไม่ทนั), กำรนดัหยดุงำน, กำรจลำจล, ภยัพิบตัิ, กำรถกูปฏิเสธกำรเขำ้เมือง 
ท ำใหก้ำรเดินทำงล่ำชำ้ หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สำมำรถเดินทำงไปยงัจุดหมำยตำม
โปรแกรมได้ หัวหน้ำทัวร์ มีสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สำมำรถคืนเงิน
ค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ที่ช  ำระแลว้ เพรำะทำงบริษัทฯ ไดช้  ำระค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ล่วงหนำ้แลว้ 
และหำกมีค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจำกในรำยกำรทวัร ์หวัหนำ้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้่ำน
ทรำบ เพรำะเป็นสิ่งที่ทำงบรษิัท ฯ มิอำจรบัผิดชอบได ้

13เม.ย.63 แฟรงคเ์ฟิรต์ – มารเ์บิรก์ – ฟริทซลาร ์– คัสเซล – ดุสเซลดอรฟ์ จันทร ์
06.15 น. คณะถึงสนำมบินแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี หลงัผ่ำนพิธีตรวจคนเขำ้เมืองและ

สมัภำระแลว้ รถโคช้ปรบัอำกำศรอรบั พรอ้มออกเดินทำงสูเ่มืองมำรเ์บิรก์ (Marburg) 
เสน้ทำงแห่งเทพนิยำยกรมิม ์ (Grimm Path) เป็นที่ตัง้ของปรำสำท, บำ้นเรือน และที่
เที่ยวแห่งเทพนิยำยกรมิม ์ ปรำสำทมำรเ์บิรก์ (Marburger Schloss) ปรำสำทเก่ำแก่
บนเนินเขำที่สรำ้งขึน้ในศตวรรษที่ 11 , โบสถเ์ซนตอ์ลิซำเบธ็ โบสถโ์กธิคในยคุแรกๆ
เขตตลำดเก่ำ (Marketplace) แหลง่บำ้นเรือนโบรำณกึ่งไม ้และอำคำรสถำปัตยกรรม
โกธิคที่คำดว่ำสรำ้งขึน้ในปีค.ศ.1524  

(95 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. เดินทำงต่อสูเ่มืองคสัเซล (Kassel) ศนูยก์ลำงและไฮไลทเ์ด่นของเสน้ทำงเทพนิยำย

กรมิม ์ เป็นเขตมรดกโลก เป็นที่ตัง้ของพิพิธภณัฑก์รมิมแ์ละเป็นเมืองแห่งแรงบนัดำล
ใจของปรำสำท และบำ้นในเทพนิยำยและนิทำนกรมิมห์ลำยเรื่องเช่น สโนวไ์วท ์ เจำ้
หญิงนิทรำ หนนูอ้ยหมวกแดง น ำท่ำนเขำ้ชมปรำสำทโลเวนเบิรก์ (Löwenburg 
Castle) ซึ่งตัง้อยู่ในท ำเลที่งดงำมใน Wilhelmshöhe Berg Park มีรูปลกัษณ์
ภำยนอกของปรำสำทอศัวินยคุกลำง สรำ้งดว้ยสไตลศ์ลิปะบำโรคในยคุเมดิวลั 
(ภำยในปรำสำทเปิดใหเ้ขำ้ชมเฉพำะวนัศกุร-์อำทิตย)์ ชมหอ้งคลงั อำวธุและโบสถ์
ของปรำสำทโลเวนเบิรก์ ปัจจบุนัเป็นหนึ่งในสถำนที่ท่องเที่ยวที่ไดร้บัควำมนิยมมำก
ที่สดุในเยอรมนีและคสัเซิล เดินทำงต่อสูด่สุเซนดอรฟ์ ที่มีเมืองเก่ำ Altstadt เขต
ชมุชนเก่ำของเมือง เป็นที่ตัง้ของบำรค์็อกเทลเก๋ไก๋ แดนซค์ลบัสดุคลู และผบัที่เสริฟ์
เครื่องดืม่คลำสสิกของเมืองอย่ำงเบียร ์ Altbier รำ้นอำหำรในพืน้ที่เสริฟ์อำหำรขึน้ชื่อ
ของภมูิภำค Rhineland 

(229 ก.ม.) 

 
 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก Hotel Nikko Düsseldorf **** หรือเทยีบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
www.nikko-hotel.de 

14เม.ย.63 Designer Outlet Roermond – อัมสเตอดัม อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทำงสู ่ Designer Outlet Roermond เอ๊ำทเ์ล็ทชอ้ปปิ้งมอลลท์ี่มีขนำดใหญ่ 

ภำยในเรียงรำยไปดว้ยรำ้นสรรพสินคำ้กว่ำ 186 รำ้นคำ้ ๆ แบรนดเ์นมชื่อดงั
อำทิMichael Kors , Polo Ralph Lauren , Prada , Coach , Longchamp , Adidas 
, Armani , Burberry , Gucci , Dolce and Gabbana  

(63 ก.ม.) 
 

http://www.nikko-hotel.de/
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13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
14.00 น. เดินทำงสูป่ระเทศเนเธอรแ์ลนด ์หรือ อีกชื่อหนึ่งที่นิยมเรียกกนั ฮอลแลนด ์ (Holland) 

เมืองหลวงคือ อมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เป็นประเทศที่มพีืน้ที่สว่นหนึ่งอยู่ต  ่ำกว่ำ
ระดบัน ำ้ทะเล ท ำใหฮ้อลแลนดม์ีคลองจ ำนวนมำกเพื่อระบำยน ำ้ออกสูท่ะเล บำ้น 
เรือนเป็นสถำปัตยกรรมแบบดชัต ์ ในยคุครสิตศ์ตวรรษที่ 17-18 เรียงรำยอยู่สองฝ่ัง
คลอง เสน่หด์งึดดูนกัท่องเที่ยวที่ไดม้ำเยือน ย่ำนใจกลำงเมืองเป็นที่ตัง้ของ จตัรุสั
แดม ศนูยก์ลำงของเมือง มีพระรำชวงัหลวงเดิมตัง้อยู่ใจกลำงจตัรุสั และถนนแห่ง
ควำมบนัเทิงกลำงกรุงอมัสเตอรด์มั Red Light  District ย่ำนรำตรี ที่ครำคร ่ำไปดว้ย
ผูค้นในยำมค ่ำคืน เมืองนีเ้ปรียบเป็นสวรรคข์องนกัท่องรำตรี 

(179 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก Hotel Jakarta Amsterdam **** หรือเทยีบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
https://hoteljakarta.co

m/who-are-we/ 
15เม.ย.63 สวนดอกทวิลิปทีเ่คอเคนฮอฟ - กรุงอัมสเตอดัม - จตุรัสแดม - ล่องเรือ

หลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร 
พุธ 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.30 น. เดินทำงสูห่มู่บำ้น Lisse ที่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ปลกูดอกไมเ้มืองหนำวในไร่

กวำ้ง เขำ้ชมสวนเคอเคนฮอฟ ตื่นตำตื่นใจกบัแปลงทิวลิปที่ชดูอกอวดสีสนั หลำก 
หลำยสวยงำม นอกจำกนีภ้ำยในสวนที่กวำ้งใหญ่แห่งนี ้ยงัรม่รื่นไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่แผ่
กิ่งกำ้นเป็นแถวเรียงรำยตลอดแนว, บงึใหญ่ใหค้วำมชุ่มชืน้ สดชื่น และพนัธุไ์มด้อก
อื่นๆ อีกมำกมำยที่เปลี่ยนสถำนที่แห่งนีใ้หก้ลำยเป็นสวรรคข์องคนรกัดอกไมจ้รงิๆ 
อิสระใหท้่ำนไดบ้นัทกึภำพสวย ๆ ไวเ้ป็นที่ระลกึ (ช่วงเทศกาลดอกทวิลิป 21 
มีนาคม  - 10 พฤษภาคม 2020) 

(38 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Mama Kelly Local 
13.00 น. น ำคณะเที่ยวชมกรุงอมัสเตอรด์มั ดว้ยบรรยำกำศกำรลอ่งเรือหลงัคำกระจก เรือจะ

ลอ่งไปตำมล ำคลองของเมือง ที่จะใหท้่ำนไดเ้หน็บำ้นเรือนแบบชำวดชัต ์ ถกูสรำ้งมำ
ตัง้แต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลกัษณพ์ิเศษจะเป็นอำคำรทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชัน้บนสดุ
ของอำคำรเอำไวข้นเฟอรน์ิเจอรเ์ขำ้บำ้น ระหว่ำงลอ่งเรือผ่ำนบำ้น, เรือนแพที่อยู่รมิ
คลองที่มอียู่มำกถึง 2,500 หลงั เขตที่เก่ำแก่ที่สดุของกรุงอมัสเตอดมั จำกนัน้เรือจอด
สง่ท่ำนที่สถำบนัเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อตุสำหกรรมกำรเจียระไนเพชร
ของเนเธอรแ์ลนด ์ ไดร้บักำรยกย่องว่ำดีที่สดุแห่งหนึ่งของโลก ชมขัน้ตอนกำรคดัเลือก
เพชร โดยละเอียดจำกวิทยำกรผูช้  ำนำญตลอดจนขัน้ตอนกำรเจียระไนใหเ้ป็นอญัมณี
ที่มีค่ำที่สดุ ปัจจบุนัสถำบนัเพชรแห่งนีม้ีชื่อเสียงในเรื่องกำร Cutting 121 (กำร
เจียระไนเพชร 121 เหลี่ยม) ส  ำหรบัท่ำนที่ตอ้งกำรเป็นเจำ้ของอญัมณีล ำ้ค่ำ เชิญท่ำน
เลือกซือ้เพชรชัน้ดีพรอ้มรบัรองดว้ย Certificate จำกบรษิทัฯที่มีชื่อเสียง  
 
 

(38 ก.ม.) 

 
 
 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Sea Palace Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก Hotel Jakarta Amsterdam **** หรือเทยีบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
https://hoteljakarta.co

m/who-are-we/ 
16เม.ย.63 หมู่บ้านกีรธูรน ์– หมู่บ้านกังหันลมซังสคาน – หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม พฤหัส 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.30 น. เดินทำงสูห่มู่บำ้นกีรธูรน ์ (Giethoorn) เป็นหมู่บำ้นเล็ก ๆ ตัง้อยู่ระหว่ำงเมือง Zwolle 

และ Steenwijk ไดร้บักำรขนำมนำมว่ำ “เวนิสแห่งเนเธอแลนด”์ หมู่บำ้นที่นี่ไม่มีถนน
จึงปรำศจำกมลพิษ กำรคมนำคมในหมู่บำ้นใชเ้รือพลงังำนไฟฟ้ำ ลดัเลำะไปตำม
คลองเล็ก ๆ บำ้นเรือนถกูจดัวำงเสมือนเมืองจ ำลอง ชำวเมือง 2,000 กว่ำคนยงัคง
ประกอบอำชีพเกษตรกรรม เสน่หข์องหมู่บำ้นอยู่ที่กำรจดัวำงบำ้นพกัอำศยัรำยลอ้ม

(121 ก.ม.) 

https://hoteljakarta.com/who-are-we/
https://hoteljakarta.com/who-are-we/
https://hoteljakarta.com/who-are-we/
https://hoteljakarta.com/who-are-we/
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ไปดว้ยสวนที่สวยงำมและ รม่รื่น สะอำด บำ้นสว่นใหญ่หลงัคำมงุดว้ยตน้กก ดกูลม 
กลืนไปกบัธรรมชำติ ท ำใหห้มูบ่ำ้นแห่งนีด้สูวยงำมมีสเน่หม์ำกยิ่งขึน้ 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Brasserie De Pergola Local 
14.00 น. เยือนหมู่บำ้นซงัสคนัส ์(Zaanse Schans) พพิิธภณัฑก์ลำงแจง้ เกิดจำกหมู่บำ้นเล็กๆ

หลำยหลงั ประกอบดว้ยกงัหนัลม บำ้นเรือนเก่ำ โกดงั โรงนำ โรงงำนท ำชีส โรงงำน
ท ำขนมปัง โรงงำนท ำรองเทำ้ไม ้ และมีรำ้นขำยของที่ระลกึตำ่ง ๆ ที่เป็นสญัลกัษณ์
ของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ (Netherlands), เยือนหมู่บำ้นประมงโฟเลนดมั ที่ยงัคง
อนรุกัษวิ์ถีแบบดัง้เดิมดว้ยชดุแต่งกำยพืน้เมือง อิสระใหท้่ำนเดินเลน่ชมเมือง พรอ้ม
หำซือ้ของที่ระลกึ 

(133 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Haesje Claes Restaurant Local 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก Hotel Jakarta Amsterdam **** หรือเทยีบเท่าในระดับ

เดียวกัน 
https://hoteljakarta.co

m/who-are-we/ 
17เม.ย.63 อัมสเตอดัม – แอนตเ์วิรป์ – บรูกจ ์เมืองมรดกโลก ศุกร ์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. เดินทำงสูเ่บลเยียม โดยพำท่ำนแวะเที่ยวเมืองแอนตเ์วิรป์ เมืองหลวงทำงวฒันธรรม

ของ Flanders เมืองที่เคยมั่งคั่งมำหลำยศตวรรษจำกกำรคำ้ ไดส้ืบทอดควำมงดงำม
ทำงสถำปัตยกรรม ตัง้แต่จตัรุสักลำงเมือง หรือ แกรนดเ์พลส (Grote Markt) ตรง
กลำงเป็นน ำ้พ ุBrabo, บำ้นกลิด ์ (gildehuis) อำคำรสมำคมพ่อคำ้อำชีพ, มหำวิหำร
เลดี ้ (Onze Lieve Vrouwkededraal) เป็นโบสถแ์บบโกธิกที่ใหญ่ที่สดุในเบลเยี่ยม
โบสถเ์ซนตป์อล (Sint-Pauluskerk) ลว้นเป็นมรดกตกทอดท ำใหเ้มืองแอนตเ์วิรป์สวย
งำมจนถึงปัจจบุนั 

(160 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Grand Café De Rooden Hoed Local 
14.00 น. เที่ยวชมเมืองบรูกจ ์ ซึ่งเป็นเมืองที่งำมสง่ำลอ้มรอบดว้ยสะพำนเล็ก ๆ ที่ตัง้ครอ่มอยู่

เหนือล ำคลอง บำ้นหลงัคำทรงจั่วและสนำมหญำ้อนัเขียวขจี บรรยำกำศที่ท่ำน
สำมำรถพบเห็นไดท้ั่วเมือง น ำคณะผ่ำนชมปอ้มปรำกำรสมยัยคุศตวรรษที่ 13 ชม 
Church of Our Lady โบสถแ์ม่พระที่มีหอสงูสรำ้งดว้ยอิฐ 122 เมตร ถือเป็นงำนฝีมือ
ของช่ำงในยคุนัน้ นอกจำกนีย้งัมีรูปแกะสลกัมำดอนน่ำ ผลงำนของไมเคิล แองเจโล 
ช่ำงฝีมือระดบัโลก ศำลำว่ำกำร (Town Hall) แบบโกธิค อำยเุก่ำแก่กว่ำ 600 ปี และ
หอระฆงั (Belfry) สงูถึง 83 เมตร จำกนัน้น ำคณะชมโบสถพ์ระโลหิตศกัด์ิสิทธิ ์
(Basilica of the Holy Blood)  ซึ่งจะมีกำรแหพ่ระธำตขุึน้ทกุปีในวนัที่พระเยซูเสด็จ
ขึน้สูส่รวงสวรรค ์ และกำรเที่ยวชมเมืองที่ดีที่สดุคือ กำรลอ่งเรือไปตำมล ำคลอง ผ่ำน
ชมสถำปัตยกรรมของเมืองที่ไดร้บักำรขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก 

(91 ก.ม.) 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Tom Pouch Local 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก NH Brugge Hotel**** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน www.nh-hotels.com 

18เม.ย.63 บรูกจ ์– เก้นต ์- บรัสเซลล ์– กรองปลาซ – อะตอมเมียม เสาร ์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. เดินทำงสูเ่มืองเกนต ์ เดิมตวัเมืองเริ่มจำกกำรตัง้ถิ่นฐำนที่ปำกแม่น ำ้สเกลตแ์ละแม่น ำ้

ลสู ในยคุกลำงเกนตเ์ป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุและมั่งคั่งที่สดุในตอนเหนือของยโุรป เสนห่์
ของกำรเที่ยวเมืองนีค้ือ กำรลอ่งเรือชมทศันียภำพของเมือง จำก Graslei เป็นท่ำเรือ
ในใจกลำงเมืองเก่ำแก่ของเกนต ์ ลดัเลำะไปตำมแม่น ำ้ Leie ผ่ำนปรำสำทของท่ำน
เคำนตแ์ห่งฟลำนเดอร ์ยคุศตวรรษที่ 10 โดดเด่นเป็นสง่ำ ยอ้นร  ำลกึถึงยคุกลำง 

(51 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Le Baan Thai Thai 
14.00 น. เดินทำงสูก่รุงบรสัเซลส ์ เมืองหลวงของเบลเยี่ยม น ำคณะถ่ำยรูปกบัอะตอมเมียม (56 ก.ม.) 

https://hoteljakarta.com/who-are-we/
https://hoteljakarta.com/who-are-we/
http://www.nh-hotels.com/


 
 

EUR43C_Tulip Festival 5_UNSEEN TULIP(12-21April,2020)                                                                                                   5 
 

(ATOMIUM) แลนดม์ำรค์ที่ส  ำคญัแห่งหนึ่งของบรสัเซลส ์ เขำ้สูใ่จกลำงเมือง ๆ นี ้
เปรียบเสมือนพิพิธภณัฑก์ลำงแจง้ อำคำรบำ้นเรือนไดร้บักำรอนรุกัษไ์วจ้ำกรฐับำล 
จตัรุสักรองปลำซ (Grand Place) จตัรุสัอนังดงำมที่สดุแห่งหนึ่งของยโุรป ไดร้บักำร
ยกย่องจำกนกัท่องเที่ยวทั่วโลก, รูปป้ันแมนเนเกน้พิส รูปป้ันเจำ้หนนูอ้ยที่โด่งดงั เดิน
เลน่ชมเมือง หรือเลือกซือ้สินคำ้ของเมืองอำทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลต 
กว่ำ 172,000 ตนัต่อปี และมีรำ้นขำยช็อคโกแลต กว่ำ 2,000 รำ้น, ผำ้ปักลกูไม ้หรือ
ลิม้ลองวำฟเฟิล ของอรอ่ยที่หำชิมไดไ้ม่ยำก 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chez Leon  Local 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก Brussels Marriott Hotel Grand Place **** หรือเทยีบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 
www.marriott.com/hote

ls 
19เม.ย.63  บรัสเซลล ์– มาสทริตช ์– ปราสาทเอลทซ ์– โคเบลนซ ์ อาทติย ์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. เดินทำงสูเ่มืองมำสทรติช ์ เมืองในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ ตัง้อยู่ทำงตอนใตใ้นจงัหวดั

ลมิบรูก์ ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ำ้มำส เป็นที่รูจ้กัในฐำนะเมืองแห่งประวตัิศำสตร ์ วฒันธรรม 
ประเพณีพืน้บำ้น และกำรศกึษำ ยงัมีชื่อเสียงดำ้นกำรคำ้ขำย ใน ค.ศ. 1992 มีกำรลง
นำมในสนธิสญัญำก่อตัง้สหภำพยโุรปขึน้ที่เมืองนี ้ ย่ำนใจกลำงเมืองเกำ่คือจตัรุสั     
Vrijthof ใกลก้บัมหำวิหำร Saint Servatius เป็นโบสถโ์รมนัคำทอลิกที่อทุิศใหแ้ก ่
Saint Servatius ในศตวรรษที่ 19 จตัรุสัไดร้บัควำมนิยมจำกชำวเมืองสงูสดุ ผูค้นให้
ควำมส ำคญักบัหมู่อำคำรลอ้มรอบ เป็นมรดกทำงวฒันธรรม, พิพิธภณัฑ,์ โรงละคร
โรงแรม, รำ้นอำหำร และบำรห์ลำยแห่ง  

(125 ก.ม.) 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
14.00 น. เดินทำงสูป่รำสำทเอ็ลทซ ์(Burg Eltz) ปรำสำทยคุกลำงถือไดว่้ำเป็น unseen ในโลก

โซเชียลที่รอ้นแรงในขณะนี ้ ตัง้อยู่ในหบุเขำทำงตอนเหนือแม่น ำ้มอแซล ปรำสำทนีย้งั
เป็นกรรมสทิธิ์ของตระกลูขนุนำงเก่ำแก่ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 12 จนถึงปัจจบุนั รอบ
ปรำสำทมีแม่น ำ้เอ็ลซบ์คั (Elzbach) ไหลผ่ำน สว่นที่เก่ำแก่ที่สดุของปรำสำทสรำ้งขึน้
ในครสิตศ์ตวรรษที่ 9 ปรำสำทนีเ้คยปรำกฏอยู่บนธนบตัร 500 มำรค์ระหว่ำงปี ค.ศ. 
1965–1990 แลว้เดินทำงต่อสูเ่มืองโคเบลนซ ์ บนฝ่ังแม่น ำ้ไรนแ์ละแม่น ำ้มอแซลไหล
มำบรรจบกนั ก่อตัง้ชึน้เป็นฐำนทพัทหำรโรมนัโดยดรูซุสรำว 8 ปีก่อนครสิตกำล 
 

(183 ก.ม.) 

 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Gerhards Genussgesellschaft Local 

 น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก Mercure Hotel Koblenz **** หรือเทยีบเท่าในระดับ
เดียวกัน 

www.accorhotels.com 
 

20เม.ย.63 โคเบลนซ ์– รูเดสไฮม ์– แฟรงคเ์ฟิรต์ – สนามบิน จันทร ์
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.30 น. เดินทำงสูเ่มืองรูเดสไฮมข์องเยอรมนั เมืองเล็กๆ ที่อยู่รมิแม่น ำ้ไรน ์แต่มีควำมสวยงำม

และมีบรรยำกำศที่แสนโรแมนติค โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรขึน้กระเชำ้ลอยฟ้ำขึน้ไปบน
ภเูขำ ที่ตัง้อนสุำวรียน์ีเดอวำลด ์บนเนินเขำเรนิช ผ่ำนไรอ่งุ่นเขียวขจี บรรยำกำศที่สด
ชื่นเย็นสบำย กำรชมวิวทิวทศันธ์รรมชำติ อำคำรบำ้นเรือนรมิแม่น ำ้ที่แสนสวยงำม 
นอกจำกนีย้งัมีชื่อเสียงในกำรผลิตไวนใ์นเขต Rhine Gorge และเป็นสว่นหนึ่งของ
มรดกโลกขององคก์ำรยเูนสโกในภมูิภำคนี ้

(67 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร "AM NIEDERWALD" Local 
13.00 น. น ำท่ำนเที่ยวชมนครแฟรงคเ์ฟิรต์ เมืองศนูยก์ลำงทำงกำรเงินกำรธนำคำรของยโุรป  

และเป็นบำ้นเกิดของกวีชื่อดงัชำวเยอรมนัที่รูจ้กักนัดีในนำมของเกอเธ่ เขำ้สูจ่ตรุสั 
รือเมอร ์  (Römerplatz)  ที่ตัง้ของศำลำว่ำกลำงเมืองเก่ำ ดำ้นตรงขำ้มมีอำคำรบำ้น

(64 ก.ม.) 

http://www.marriott.com/hotels
http://www.marriott.com/hotels
http://www.accorhotels.com/


 
 

EUR43C_Tulip Festival 5_UNSEEN TULIP(12-21April,2020)                                                                                                   6 
 

โครงไมส้มยักลำงที่เรียกว่ำออสไซเลอ่ (Ostzeile) บำ้นกึ่งไมซุ้งแบบเยอรมนัดัง้เดิม
โบรำณ บรเิวณรอบ ๆ มีรำ้นอำหำร คำเฟ่ และรำ้นขำยของที่ระลกึ อิสระใหท้่ำนได้
เพลิดเพลินไปกบักำรชอ้ปปิ้งบนถนนไซล ์ ว็อลคกิง้สตรทีที่ครำคร ่ำไปดว้ยผูค้น หรือ 
สินคำ้แบรนดเ์นมอำทิ Louis Vuitton, Chanel, Prada บนถนน Goethestraße 

 
 

17.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
17.45 น. เดินทำงสูส่นำมบินเพื่อเดินทำงกลบัสูก่รุงเทพฯ มีเวลำใหท้่ำนไดท้ ำ TAX REFUND 

คืนภำษีก่อนกำรเช็คอิน 
 

20.40 น. ออกเดินทำงโดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่  TG 923  
21เม.ย.63 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ อังคาร 
12.30 น. สำยกำรบินไทยน ำท่ำนเดินทำงกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ  
(หมำยเหต ุ โปรแกรมดงักลำ่วขำ้งตน้ เป็นกำรน ำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง เนื่องจำกกำรจดัโปรแกรม

ของแต่ละวนัเดินทำงจะไม่เหมือนกนัโปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบรูณค์รบถว้น จะสง่ใหท้่ำน 7 วนัก่อนกำรเดินทำงเท่ำนัน้) 
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ก ำหนดวนัเดินทำง 

12-21 เมษายน 2563 
ค่าทัวรต์่อท่าน :  
 ➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่ำน) ท่ำนละ   

➢ เด็กอำย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน หรือ 2 ท่ำนมีเตียง ท่ำนละ  
➢ เด็กอำย ุ4-7 ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียง ท่ำนละ 
➢ พกัหอ้งเด่ียวเพิ่มท่ำนละ (Single bed room) 
➢ พกัหอ้งเด่ียวเพิ่มท่ำนละ (Double Single use) 
➢ ไม่ใชต้ั๋วเครื่องบิน ผูใ้หญ่หกัท่ำนละ 
➢ ไม่ใชต้ั๋วเครื่องบิน เด็กหกัท่ำนละ 

125,000.- 
113,000.- 
100,000.- 
23,000.- 
28,000.- 

-32,000.- 
-25,000.- 

ค่ำทวัรร์วม : 
 ✓ ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่ำภำษี และสว่นเพิ่มของน ำ้มนัเชือ้เพลิง ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 

✓ ค่ำรถโคช้มำตรฐำนยโุรป ท่องเที่ยวตำมโปรแกรมที่ระบ ุ
✓ ค่ำเขำ้ชมสถำนที่ต่ำงๆที่ระบใุนรำยกำร เขำ้ชมปรำสำทโลเวนเบิรก์ / สวนเคอเคนฮอฟ/ลอ่งเรือกีรธูรน ์
✓ ค่ำโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดำว หรือ เทียบเท่ำในระดบัรำคำเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ใน

กรณีที่ท่ำนจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บำงโรงแรมอำจจดัเป็นเตียงเสรมิแทน, โรงแรมหลำยแห่งในยโุรป
สว่นใหญ่จะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศ และอำจมีกำรเปลี่ยนยำ้ยเมืองพกั หำกวนัดงักลำ่วมีกำรจดัประชมุ
นำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่ำตวั  

✓ ค่ำอำหำรตำมที่ระบใุนรำยกำร คดัสรรเมนแูละใหท้่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถิ่นในแตล่ะประเทศ 
✓ ค่ำทิปพนกังำนขบัรถโคช้ ในยโุรปก ำหนดมำตรฐำนไวท้ี่ 2 ยโูร / ท่ำน / วนั 
✓ ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเนเธอรแ์ลนด ์(เชงเกน้) 
✓ ค่ำประกนักำรเดินทำงของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองกำร

สญูเสียชีวิต/อวยัวะ/สำยตำหรือทพุพลภำพถำวรสิน้เชิง จำกอบุตัิเหต ุ ส  ำหรบัผูเ้อำประกนัภยัอำย ุ 16-75 ปี 
จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั 1,000,000 บำท / ค่ำรกัษำพยำบำลในต่ำงประเทศ 1,500,000 บำท รวมถึงค่ำ
รกัษำพยำบำลต่อเนื่องหลงัจำกกลบัถึงประเทศไทยไมเ่กิน 150,000 บำท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภำพที่
ไม่ไดเ้กิดจำกโรคประจ ำตวั 

✓ หำกมีควำมประสงคจ์ะเพิ่มควำมคุม้ครองในกรณีสมัภำระในกำรเดินทำงสญูหำยตลอดจนควำมลำ่ชำ้ของ
สมัภำระและเที่ยวบินกรุณำสอบถำมและโปรดศกึษำจำกรำยละเอียดของกรมธรรมต์ำมเอกสำรแนบทำ้ยใบ
จองทวัร ์

✓ ค่ำยกกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น ำ้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั สว่นกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดแูลของท่ำนเอง
ไม่เกิน 7 กิโลกรมั  

✓ สมนำคณุทกุท่ำนดว้ยกระเป๋ำเปล้อ้ลำก EUROPEAN HOLIDAY สวยเก๋ใบเล็ก ท่ำนละ 1 ใบ 
ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 % 

 ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง (พำสปอรต์) 
 ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่ำอำหำรที่สั่งมำในหอ้งพกั

ค่ำอำหำรและเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษในรำ้นอำหำรนอกเหนือจำกที่ทำงบรษิัทจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี
พิเศษ เช่น หำกท่ำนทำนไดเ้ฉพำะอำหำรทะเลเพียงอย่ำงเดียว ท่ำนตอ้งมีค่ำใชจ้่ำยเพิ่ม 

กำรจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือท่ีท่านรูจ้กั

และเชื่อถือได ้ซึง่จะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนท่ีงา่ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณา
จองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่อง ซึง่เงินมดัจ า
ดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่น
ไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษิัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
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ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจำกสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ ำนวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหว่างทวัร ์ อาทเิช่น ผูท้ี่ดืม่สรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบ

คาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหว่างทวัร ์ ที่มีระบุอยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่
ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ ซึง่บางครัง้อาจจะมี
ผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
 1. กำรยกเลิกและขอเงินค่ำบรกิำรท่ีช ำระไวแ้ลว้ มีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลิกกำรเดินทำงล่วงหนำ้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน ำเที่ยวทรำบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัท่ีน ำเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกกำรเดินทำงล่วงหนำ้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน ำเที่ยวทรำบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน กอ่นวนัท่ีน ำเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกกำรเดินทำงล่วงหนำ้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน ำเที่ยวทรำบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน ำเที่ยว  
          ไม่ต้องคนืเงนิค่าบริการ 

 2. คำ่ใชจ้ำ่ยของผูป้ระกอบธุรกจิน ำเที่ยวที่ไดจ้ำ่ยจรงิ เพื่อกำรเตรยีมกำรจดักำรน ำเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้ ำมำหกัจำกเงิน  
    ค่ำบรกิำรท่ีตอ้งจ่ำยตำมขอ้ 1 แต่ถำ้ค่ำใชจ้่ำยสงูกว่ำเงินคำ่บรกิำรท่ีไดช้ ำระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน ำเที่ยวจะเรียกจำก 
    นกัท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน ำเที่ยว แสดงหลกัฐำนใหน้กัท่องเที่ยวทรำบ ดงัต่อไปนี ้
    2.1 ค่ำธรรมเนียมกำรขอวีซำ่ 
    2.2 ค่ำมดัจ ำของบตัรโดยสำรเครื่องบิน 
    2.3 ค่ำใชจ้่ำยที่จ  ำเป็นอื่นๆ 

หมำยเหต ุ หลกัเกณฑท์ี่น ำมำใชน้ี ้เป็นประกำศในรำชกิจจำนเุบกษำ แห่งพระรำชบญัญัติธุรกิจน ำเที่ยวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 
โดยประกำศใชน้บัตัง้แต่วนัท่ี 15 มิถนุำยน 2553 เป็นตน้ไป 

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้ง

ช าระคา่ใชจ้า่ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบริษัท
ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผู้
เดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากท่านไม่แนใ่จในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบ
กบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์ับเครือ Star Alliance ได ้ 50%, ออสเตรียน

แอรไ์ลน ์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวยีนแอรไ์ลน,์ สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการ
สะสมไมลข์องสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเทา่นัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนยีม ณ วันที ่ 1 มกราคม 2563 การเปล่ียนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทวัรส่์วนเพิ่มที่ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
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โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรบัผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า เครื่องปรบัอากาศที่มจีะ
ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไม่มีอ่าง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากทา่น
ตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจา่ยเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
ค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมได ้

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนัน้ ๆ ปิด

ท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดงักลา่วได ้ ทางบรษิทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ แต่หากมกีารล่าชา้ หรือเหตหุน่ึงเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ ทางบรษิัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ 
Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานที่เขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อน
ช าระเงิน 

กำรขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทำง (Revision Fees) 
 หำกท่ำนประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทำง สำมำรถท ำไดล้ว่งหนำ้ก่อนกำรเดินทำงจรงิ 45 วนั โดยไม่เสีย

ค่ำใชจ้่ำย และ 60 วนัก่อนกำรเดินทำงในช่วงเทศกำลหรือ HIGH SEASON = เทศกำลสงกรำนต ์ (5 เม.ย. - 15 
เม.ย.) / เดือนตลุำคม (1 - 31 ต.ค. / เทศกำลครสิตม์ำส และเทศกำลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดินทำงไป-กลบัพรอ้มกนั หำกตอ้งกำรเลื่อนวนัเดินทำงกลบั ท่ำน

จะตอ้งช ำระค่ำใชจ้่ำยสว่นต่ำงที่สำยกำรบินเรียกเก็บ และกำรจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผู้
ก ำหนด ซึ่งทำงบรษิัทฯ ไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง ถำ้ทำงบรษิัทฯ ได้
ด ำเนินกำรออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทำงตอ้งรอ REFUND ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนัน้ และหำกท่ำนไม่
แน่ใจในวนัเดินทำงดงักลำ่ว กรุณำตรวจสอบกบัเจำ้หนำ้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสำมำรถท ำ 
REFUND ไดห้รือไม่ก่อนที่ท่ำนจะช ำระเงินค่ำทวัรส์ว่นที่เหลือ 

กำรสะสมไมลข์องสำยกำรบิน (Mileage Claim ) 
 กำรเดินทำงเป็นหมู่คณะของกำรบินไทยในกรณีตั๋วกรุป๊ สำมำรถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้ 50%, 

ออสเตรียนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสำยกำรบิน ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซ่ำ, สแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน,์ สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ ขึน้อยู่
กบัเงื่อนไขกำรสะสมไมลข์องสำยกำรบินนัน้ ๆ ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบำงสว่นหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสำย
กำรบินเท่ำนัน้ 

ค่ำธรรมเนียมประกนัภยัและคำ่ธรรมเนียมน ำ้มนัเชือ้เพลิงของสำยกำรบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตำมอตัรำที่สำยกำรบินปรบัค่ำธรรมเนียม ณ วนัที่ 1 ธันวำคม 2557 กำรเปลี่ยนแปลงของสำยกำรบินใน

ภำยหลงั ถือเป็นค่ำทวัรส์ว่นเพิม่ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรเรียกเก็บตำมควำมเป็นจรงิ ณ วนัที่ออกตั๋ว 



 
 

EUR43C_Tulip Festival 5_UNSEEN TULIP(12-21April,2020)                                                                                                   
10 

 

โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 
 ▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่ำนมีควำมประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ำกดัของหอ้งพกั และกำรวำงรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมี
ควำมแตกต่ำงกนั ซึ่งอำจจะท ำใหท้่ำนไมไ่ดห้อ้งติดกนัตำมที่ตอ้งกำร 

▪ โรงแรมหลำยแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่ำ เครื่องปรบัอำกำศที่มี
จะใหบ้รกิำรในช่วงฤดรูอ้นเท่ำนัน้   

▪ ในกรณีที่มีกำรจดัประชมุนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่ำตวั บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในกำรปรบัเปลี่ยน หรือยำ้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอำจเป็นหอ้งที่มีขนำดกะทดัรดั และ
ไม่มีอ่ำงอำบน ำ้ ซึ่งขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมีลกัษณะแตกต่ำง
กนัดว้ย หำกท่ำนตอ้งกำรควำมสะดวกสบำยและหอ้งใหญ่กว่ำ ท่ำนสำมำรถจ่ำยเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE 
SINGLE USE เป็นค่ำใชจ้่ำยเพิ่มเติมได ้

สถำนที่เขำ้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ กำรจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นกำรก ำหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หำกวนัเดินทำงดงักลำ่วตรงกับวนัที่สถำนที่เขำ้ชม

นัน้ ๆ ปิดท ำกำร หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ลว่งหนำ้ หรือ กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำง Online โดยในวนัที่คณะจะเขำ้
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดงักลำ่วได ้ ทำงบรษิัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตำมที่ระบไุวใ้นเอกสำรของ
สถำนที่นัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนที่ดงักลำ่วได ้แต่หำกมีกำรลำ่ชำ้ หรือเหตหุนึ่งเหตุ
ใดในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนที่ดงักลำ่วได ้ ทำงบรษิัทฯจะไม่มีกำรคืน
เงินใดใหแ้ก่ท่ำน เนื่องจำกไดช้ ำระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณำสอบถำมรำยละเอียดสถำนที่เขำ้ชมจำก
เจำ้หนำ้ที่ในช่วงวนัเดินทำงของท่ำนก่อนช ำระเงิน 

สมัภำระและค่ำพนกังำนยกสมัภำระ (Porter) 
 ▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมค่าขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพิม่เติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถใหบ้รกิารใน
การยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ท่านสามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรมั (ส  าหรบั
ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมี
ความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนติเมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัภาระความรบัผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายในน า้หนกัสว่นที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระที่มีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง 

▪ บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผูโ้ดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย ์ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / 
ท่าน 

กำรสบูบหุรี่ (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีขอ้ก าหนดที่ชดัเจน

ในเรื่องการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
กำรเดินทำงเป็นครอบครวั (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกนั ท่านและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความ
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ใช้เวลาย่ืนประมาณ 15 วันท าการ  

กำรขอวีซ่ำประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ผูเ้ดินทำงทุกท่ำนตอ้งมำ สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง   
ณ ศนูยร์บัค ำรอ้งขอวีซ่ำประเทศเนเธอรแ์ลนด ์อำคำรเดอะเทรนดีช้ัน้ 8 สขุมุวิทซอย 13 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ 
 พำสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอำย ุและมีอำยไุมต่  ่ำกวำ่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอำย ุหำกมีพำสปอรต์เล่มเก่ำไม่วำ่จะเคยมีวซี่ำในกลุ่มประเทศ

เชงเกน้หรือประเทศอื่น ตอ้งน ำไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นกำรง่ำยต่อกำรอนมุตัวิีซำ่ กรณีที่หนงัสือเดินทำงเป็นเล่มใหม่ (ไม่มีหนำ้วีซำ่
และตรำประทบัใดๆ ในเล่ม) ใหท้ ำส ำเนำหนงัสือเดินทำงเล่มเก่ำ(เล่มก่อนหนำ้เล่มปัจจบุนั) ทกุหนำ้ที่มีวซี่ำและตรำประทบั และใน
กรณีที่หนงัสือเดินทำงเล่มเกำ่ (เล่มก่อนหนำ้เล่มปัจจบุนั) ช ำรุด/เสียหำยอยำ่งหนกั สญูหำย หรือถกูขโมย จะตอ้งแนบใบแจง้ควำม
ที่ระบขุอ้เท็จจรงิดงักล่ำวแนบมำในเอกสำรสมคัรวซี่ำดว้ย 

 รูปถ่ำยสีขนำด 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขำว (ไม่ใช่รูปขำวด ำและหำ้มสแกน) ควรมีอำยไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 
รูป 

 ส ำเนำทะเบียนบำ้น /ส ำเนำบตัรประชำชน หรือบตัรขำ้รำชกำร /ส ำเนำใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ /ส ำเนำทะเบียนสมรส, หย่ำ / ส ำเนำสตูิ
บตัร ในกรณีอำยไุม่ถึง 18 ปีบรบิรูณ ์ 

 หนงัสือรบัรองกำรท ำงำนจำกบรษิัท (ภำษำองักฤษ) /สงักดัที่ท่ำนท ำงำนอยู่ตอ้งเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้โดยระบตุ ำแหน่ง, อตัรำ
เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เริ่มท ำงำนกบับรษิัทนีแ้ละชว่งเวลำที่ขอลำงำนเพื่อเดินทำงไปท่องเที่ยว หลงัจำกนัน้จะกลบัมำ
ท ำงำนตำมปกติหลงัครบก ำหนดลำ   

 กรณีที่เป็นเจำ้ของกิจกำร ขอใบทะเบียนกำรคำ้, ใบทะเบียนพำณิชย ์ และหนงัสือรบัรองบรษิัทที่คดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรือใบเสียภำษี และหลกัฐำนกำรเงินของบรษิัทฯ ยอ้นหลงั 4-6 เดือน 

 ส ำเนำสมดุบญัชเีงินฝำกหรือสเตทเมน้ทย์อ้นหลงั 4-6 เดือนตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนัไม่เกิน 15 วนัก่อนกำรยื่นวีซำ่ ควรเลือก
เล่มที่มีกำรเขำ้ออกของเงินสม ่ำเสมอ และมีจ ำนวนไมต่ ่ำกวำ่ 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นวำ่มฐีำนะกำรเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบั
ค่ำใชจ้ำ่ยไดอ้ย่ำงไม่เดือดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภมูิล  ำเนำ ในกรณีที่เดินทำงเป็นครอบครวัหำกใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึ่งในกำรยื่นขอวีซำ่ ตอ้ง
ออกหนงัสือรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ยในครอบครวัดว้ย ***สถำนทตูไม่รบับญัชีกระแสรำยวนั*** 

 กรณีที่บรษิัทของทำ่น เป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรเดินทำงใหก้บัผูเ้ดินทำงทัง้หมดนอกเหนือจำกเอกสำรขอ้ 1-6 แลว้ ทำง
บรษิัทจะตอ้งออกจดหมำยอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงควำมรบัผิดชอบต่อค่ำใชจ้่ำย และกำรกลบัมำท ำงำนของทำ่น โดยระบชุื่อผู้
เดินทำงและเหตผุลที่จดักำรเดินทำงนีใ้นจดหมำยดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรยีน นกัศกึษำจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจำกสถำบนักำรศกึษำ (ภำษำองักฤษ) ตวัจรงิ   
 กรณีที่เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 18 ปี เดนิทำงไปกบับิดำ หรือมำรดำ ท่ำนใดท่ำนหนึง่ ท่ำนที่มิไดเ้ดินทำงไปดว้ยจะตอ้งท ำจดหมำยยินยอม 

โดยที่บิดำ/มำรดำ ผูไ้ม่ไดเ้ดินทำงดว้ย จะตอ้งไปยื่นเรื่องแสดงควำมจ ำนงในกำรอนญุำตใหบ้ตุรเดินทำงไปกบัอีกท่ำนหน่ึงได ้ ณ 
ที่ว่ำกำรอ ำเภอหรือเขต โดยมีนำยอ ำเภอ หรือผูอ้  ำนวยกำรเขตลงลำยมือชื่อ และประทับตรำรบัรองจำกทำงรำชกำรอย่ำงถกูตอ้ง 

 กำรบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประกำรใดก็ตำม อำจจะถกูระงบั มใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่ำทำ่นจะถกูปฏิเสธวีซำ่ 
สถำนทตูไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ไดช้ ำระไปแลว้ และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่ กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หำกสถำนทตูมีกำรสุ่มเรยีกสมัภำษณบ์ำงทำ่น ทำงบรษิัทฯ ขอควำมรว่มมือในกำรเชิญทำ่นไปสมัภำษณต์ำมนดัหมำย และโปรด
แต่งกำยสภุำพ ทัง้นีบ้รษิัทฯ จะส่งเจำ้หนำ้ที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทตูขอเอกสำร
เพิ่มเติม ทำงบรษิัทฯ ใครข่อรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเชน่กนั 

 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลงัจำกไดว้ซี่ำแลว้ ทำงบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจง้สถำนทตู ยกเลิกวีซำ่ของท่ำน เน่ืองจำก
กำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถติิในนำมของบรษิัทฯ  

 ทำงสถำนทตูไม่มีนโยบำยในกำรคืนค่ำธรรมเนียมวีซำ่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซำ่ไมว่่ำจะเป็นเหตุผลใดกต็ำม 
ท่ำนไม่มีสิทธ์ิเรียกรอ้งคืนค่ำวีซำ่ได ้

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ ำแลว้ ทำงบรษิัทฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 
และเงื่อนไขที่บรษิัทฯ ไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทกุประกำร 

 


