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บรัสส์เซล – เลอเวน – ดนิองท์ – ตูร์แนร์ – บรูจจ์ - แอนท์เวร์ิป – ซานน์สคนั - อมัสเตอร์ดมั  
 กธูีร์น – โคโลญจน์ - มอนเชาว์ – ลกัเซมเบิร์ก – เทรียร์ - คอคเคม - แฟรงค์เฟิร์ต       

*เทศกาลดอกไม้*ฤดูใบไม้ผลแิสนสวย*  
กําหนดการเดินทาง 

ออกเดนิทางวนัที่ 06-15 เม.ย. //  25 เม.ย.-04 พ.ค. 2561 
( กรุณาสํารองท่ีน่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพือ่ความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 
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วันที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
21.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ D ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเคร่ือง 

วันที่2       บรัสส์เซล – เลอเวน(มรดกโลก) – อะดอมเมียม  
                ชมเมือง – จัตุรัสแกรนด์เพลส(มรดกโลก) – ช้อปป้ิง            
00.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงบรัสส์เซล โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 934 
07.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาตบิรัสส์เซล หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากรแล้ว    
 จากนั้นเดินทางสู่เมืองเลอเวน (Leuven) นาํท่านชมภายในเขตเมืองเก่า “เลอเวน” เมืองท่ีไดรั้บการขนานนาม

ว่าเป็น "เมืองมหาวิทยาลยั" เน่ืองจากเมืองน้ีเป็นท่ีตั้ งของมหาวิทยาลยั Katholieke Universiteit Leuven 
(K.U.Leuven หรือ KUL) เ ป็น
มหาวิทยาลัยคาทอลิกท่ีเก่าแก่ของ
ประเทศเบลเยียม ชมศาลาว่าการ 
Town Hall ท่ีสร้างสไตล์โกธิคท่ีมี
ความโดดเด่น รอบๆอาคารจะราย
ล้อมไปด้วย ร้านค้าร้านกาแฟ ชม
โ บ ส ถ์ เ ซ น ต์ ปี เ ต อ ร์  ( St.Peter's 
Church) และแวะชมความงดงามของ
อาคารเก่าแก่ Great Beguinage ท่ี
ไดรั้บการบาํรุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดี และไดรั้บการรับรองให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1998 ชมรูปป้ันท่ีมี
ช่ือเสียงของเมืองคือ รูปป้ัน "นํ้ าพุแห่ง
ภู มิ ปั ญ ญ า "  Fonske ห รื อ  Fons 
Sapientiae จากนั้ นเดินทางสู่สู่กรุ
งบรัสเซล (30 ก.ม.) เป็นเมืองหลวง
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ เ บ ล เ ยีย ม  แ ละ เ ป็ น
ศนูยก์ลางหรือเมืองหลวงอย่างไม่เป็น
ทางการของสหภาพยุโรป นําท่าน
ถ่ า ย รู ป คู่  “อ ะ ต อ ม เ มี่ ย ม ” 
ป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม รู ป อ ะ ต อ ม ม หึ ม า 
สญัลกัษณ์จากการรวมตวัคร้ังแรกของกลุ่มประเทศยโุรปเม่ือปี ค.ศ.1959 ผา่น จากนั้นชมบริเวณพระราชวงั
ท่ีประทบัของกษตัริยแ์ห่งเบลเยีย่ม 

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นําท่านชมแมนาคนิพสิ อนุสาวรียห์นูนอ้ยยนืฉ่ีสญัลกัษณ์ของกรุงบรัสเซลล ์ชมจตุัรัสแกรนดเ์พลซ(มรดก 
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โลก) ใจกลางเมือง ชมหมู่ตึกต่างๆ อาทิ ศาลาว่าการเมือง หมู่ตึก กริลเฮาส์ ซ่ึงคร้ังหน่ึงในอดีตเคยเป็นสถานท่ีประทบัของ

ราชวงศก์ษตัริยเ์บลเยีย่ม และเป็นตลาดนัดจุดรวมการแลกเปล่ียนสินคา้ในอดีต อิสระให้ท่านเดินเลือกซ้ือ
สินคา้พ้ืนเมือง อาทิ ช๊อคโกแลต๊ผา้ลายลกูไม ้เส้ือผา้รองเทา้กระเป๋า ฯลฯ จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่อเวนิว 
หลุยส์ Avenue Louise เปรียบเสมือนถนนชอง เอลิเซ่ ในนครปารีส เต็มไปดว้ยร้านคา้แบรนด์เนมช่ือดงัของ
ยโุรปมีเวลาใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ ตามอธัยาศยั  

คํา่ บริการอาหารมือ้คํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :      NOVOTEL HOTEL BRUSSELS    ที่พกัระดับใกล้เคียง 

วันที่3      บรัสส์เซล – ดินองท์ - ตูร์แนร์(มรดกโลก) - บรูจจ์ 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   

จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่เมืองดินองท ์(Dinant) นาํท่านเดินเล่นชมเมืองดินองท ์เมืองขนาดเลก็ท่ีตั้งอยู่ใน
จงัหวดันามูร์ “Namur” ตอนใต้
ของประเทศเบลเยี่ยม โดยตัว
เมืองตั้งอยูริ่มแม่นํ้ ามิวส์  “Meuse 
River” ท่ีขนาบข้างไปกบัแม่นํ้ า
และแนวผาสูงชนั จากนั้นนาํท่าน
นั่งเคเบิลคาร์ ข้ึนสู่จุดชมวิวของ
เมือง ชมวิวเมืองดินองท ์บนป้อม
ปราการ Dinant Citadel ป้อม
ปราการท่ีแข็งแกร่งท่ีถกูสร้างข้ึน
ในช่วงปี ค.ศ.1530 แต่ถูกทาํลาย
ในช่วงสงครามฝร่ังเศส และมีการซ่อมแซมในปี ค.ศ.1821  

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมือง 

"ตูแนร์" Tournai เมืองเก่าแก่
ที่ สุดของ เบลเยี่ยม  เป็นเมือง
โบราณอายุกว่า 2,000 ปี นาํท่าน
ชมความงามของมหาวิหารนอร์ท
เทอร์ดาม มหาวิหารท่ีสาํคญัท่ีสุด
ของประเทศ ในแบบโรมนัเนสก์
และกอธิค ถือเป็นมรดกโลกและ 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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เป็นโบสถท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดในเบลเยีย่ม ชมหอระฆงั Belfry ซ่ึงตั้งอยูใ่นกลางเมือง ถือเป็นมรดกโลก มีความสูง 72 เมตร และ

บนัได 256 ขั้น ชมสะพานโบราณ Pont des Trous สร้างในศตวรรษท่ี 13 ทรงคุณค่าเพราะเป็นสะพานทหาร
แบบยุคกลาง 1 ใน 3 ของโลกท่ี
เหลืออยู ่จากนั้นนาํท่านเดินทาง
สู่เมืองบรูจน์ “Bruges ) เป็น
เมืองใหญ่ ท่ีสุดและเป็นเมือง
หลวงของจังหวัดฟลานเดอร์
ต ะ วัน ต ก ใ น บ ริ เ ว ณ เ ฟ ล มิ ช 
(Flemish) ในประเทศเบลเยียม 
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือติดกับ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ชมเมืองบ
รูจก์  หรืออีกช่ือหน่ึงคือ “เวนิส
เหนือ” เป็นเมืองท่าและมีความสาํคญัในทางศิลปะในยุคจิตรกรรมยุคเนเธอร์แลนด์ตอนตน้ เมืองในสมยั
โบราณ อายกุว่า 500 ปี และไดรั้บการข้ึนทะเบียนมรดกโลก ชมศาลาว่าการกลางเมือง ในสไตลแ์บบโกธิค 
ชมจตุรัสมาร์ก หรือตลาดประจาํเมือง ท่ีรายลอ้มด้วยอาคารอนัสวยงามของศิลปกรรมในยุคต่างๆ  ท่ี
ผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืนและลงตวั 

คํา่ บริการอาหารมือ้คํา่ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนาํคณะท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   

พกัที่ :      VELOTEL BRUGGE HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 

วันที่4       บรูจจ์ – แอนท์เวิร์ป – ซานน์สคัน - อัมสเตอร์ดัม  
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   

นําท่านเดินทางสู่เมอืงแอนท์เวร์ิป เมอืงหลวงของจงัหวดัแอนต์เวร์ิป ซ่ึงอยูใ่น เขตฟลานเดอส์ ของประเทศ
เบลเยยีม โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยูบ่นฝ่ังขวาของแม่นํ้ าสเกลต์ (Scheldt) ท่ีเช่ือมกบัทะเลเหนือท่ีปากนํ้ าเวสเทิร์
นสเกลต์ (Western Scheldt) นาํ
ท่านเ ดินชมบริ เวณจัตุ รัสใจ
กลางเมือง ท่ีเรียกว่า โกรต มาร์ก 
(Grote Markt) จุด ท่ี เ ป็ น
ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของ
เมือง และยงัเป็นท่ีตั้ งของศาลา
ว่าการเมือง (Town Hall) อาคาร
เกาแก่อายหุลายร้อยปี และถือว่า
เป็นอาคารท่ีสวยท่ีสุดในบริเวณ 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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จตุัรัสแห่งน้ีก็ว่าได ้ช่ืนชมในความ งดงามของกลุ่มอาคารท่ีสร้างข้ึนแบบเรเนสซองส์ท่ีตั้งเรียงรายอยู่ใน
จตุัรัส นาํท่านชมลานนํ้ าพุกบัรูปป้ันของซิลวิอุส บราโบ หรือทีเรานิยมเรียกกนัว่า รูปป้ันบาร์โบ (Brabo 
statue) วีรบุรุษผูก้ลา้ในตาํนานของเมือง โดยรูปป้ันนั้นตั้งอยูด่า้นหนา้ของศาลาว่าการเมือง ชมสายนํ้ าท่ีไหล
พุ่งจากมือท่ีถกูตดั โดยสายนํ้ านั้นประดุจดงัเลือดของยกัษผ์ูพ่้ายแพไ้หลรินสู่พสุธา มเีวลาให้ท่านเดินเล่นชม
เมอืงตามอธัยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านกังหันลม” “ซานส์ สคันส์” (Zaanse Schans) ซ่ึงมีการอนุรักษ์กงัหันลม และ

บา้นเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด์ ท่ีน่ี
เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งท่ี
รวมความเป็นฮอลแลนด์หลายอย่าง
เข้าไวด้้วยกัน บ้านไมสี้เขียวริมนํ้ า 
สวนเลก็ๆ หนา้บา้นสไตลฮ์อลแลนด ์
กังหันลมเก่าแก่  กังหันลมสวย ๆ 
แบบดั้งเดิม นอกจากกงัหันลมแลว้ก็
ยงัมีรองเทา้ไมอี้ก ท่ีเป็นสัญลกัษณ์
ของประเทศเนเธอร์แลนด์ นําท่าน
เดินทางสู่ “กรุงอมัสเตอร์ดมั” 

คํา่ บริการอาหารมือ้คํา่ ณ ภัตตาคาร   

พกัที ่:    GRAND AMTELVEEN HOTEL หรือทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 

วันที่5       อัมสเตอร์ดัม – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ – โวลันดัม - มอนนิกเคนแดม  
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   

นาํท่านเดินทางสู่เมือง “เมอืงลสิซ์” นาํท่านเดินทางเขา้สู่ “สวนเคอเคนออฟ” Keukenhof Garden อุทยาน
ดอกทิวลบิและสวนพฤกษาศาสตร์ใหญ่
และงดงามที่สุดในโลก  เดินเท่ียวชม
ความสวยงามของชมดอกทิวลิป, ดอก
ลิลล่ี, และดอกไมแ้สนสวยนานาพรรณ
ท่ีกาํลงับานสะ  พร่ังทั้งสวนภายนอก 
และดอกไม้พันธุ์พิเศษๆท่ีอยู่ในห้อง
เรือนกระจก และถ่ายรูปคู่กับ “กังหัน
ลม”  สัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์ มี
เวลาใหท่้านด่ืมดํ่าบรรยากาศอยา่งเต็ม 
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อ่ิมภายในสวนดอกไมท่ี้มีช่ือเสียงท่ีสุดในโลกตามอธัยาศยั... 

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ “เมอืงโวเลนดัม” VOLENDAM หรือ "ไข่มุกแห่งซุย เดอร์ ซี" (The Pearl of 

the Zuiderzee)  เมืองเก่าทางตอนเหนือ
อีกเมืองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ท่ีมี
ความโดดเด่นในเร่ืองของท่าเรือและ
หมู่บ้านชาวประมงรวมไปถึงลกัษณะ
การแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดตัช์
มา ก ท่ี สุดอี ก เมื อ งห น่ึง ในป ร ะเ ท ศ
เนเธอร์แลนด์ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชม
เมือ งต าม อัธยา ศัย  จ าก นั้ น นํา ท่า น
เดินทาง สู่เมือง “มอนนิกเคนแดม ” 
Monnickendam (15 กม.) ชมเมือง“มอนนิกเคนแดม”  Monnickendam นอกจากเป็นช่ือเมืองแลว้ มอนนิ
กแคนแดมยงัเป็นช่ือเรือรบในสงครามระหว่างองักฤษกบัเนเธอร์แลนด์ (Anglo-Dutch Wars) ชมโบสถ์
โบสถเ์ซนตนิ์โคลสั “Grote Kerk” (Church of St. Nicholas) โบสถส์ไตลโ์กธิก ตั้งอยูก่ลางเมืองเก่า สร้างข้ึน
ในศตวรรษท่ี 15  

คํา่ บริการอาหารมือ้คํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที ่:    GRAND AMTELVEEN HOTEL หรือทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 

วันที่6       อัมสเตอร์ดัม – กีธูร์น - โคโลญจน์  
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   

นําท่านชม “กรุงอมัสเตอร์ดัม” ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ าอมัสเทล (Amstel) เร่ิมก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษท่ี 12 
ปัจจุบนัเป็นเมือง  ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเนเธอร์แลนด ์มีประชากรในเขตตวัเมืองประมาณ 742,000 คนชมสภาพ
เมืองท่ีมีคลองเล็กคลองน้อยตัด
ไปมาทัว่เมืองอย่างเป็นระเบียบ
กว่ า 10 0 สาย  นําค ณ ะ เข้า ช ม 
“สถาบันเจียระไนเพชร Coster 
Diamond” อุตสาหกรรมการ
เจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์
ได้รับการยกย่องว่าดีท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของโลก ชมขั้นตอน การ
คัดเลือกเพชรโดยละเอียดจาก
วิทยากรผูช้าํนาญตลอดจน 
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ขั้นตอนการเจียระไนเพชรใหเ้ป็นอญัมณีท่ีมีค่าท่ีสุดสาํหรับท่านท่ีตอ้งการเป็นเจา้ของอญัมณีลํ้าค่า  เลือกซ้ือ
ตามชอบใจพร้อมใบการันตี Certificate จากบริษทัฯท่ีมีช่ือเสียง มีเวลาใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ ภายในร้าน
ท่ีทาํดว้ยไมเ้ป็นของท่ีระลึกต่างๆ เช่นพวงกุญแจ, รองเทา้ไม,้ ภาพวาด, ของท่ีระลึก ฯลฯ นําคณะเดินทางเข้า
สู่ “ดามส์สแควร์” จตุัรัสใหญ่ใจกลางกรุงอมัสเตอร์ดมั อสิระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศอนัโรแมนติก
กบัอาคารต่างๆในสไตล์ยุโรป พร้อมเลอืกซ้ือของที่ระลกึตามอธัยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่ “เมอืงกธูีร์น” เป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ ตั้งอยู่ระหว่างเมือง Zwolle และ Steenwijk ประเทศ

เนเธอร์แลนด ์หรือ “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด”์ หมู่บา้นแห่งน้ีก่อตั้งข้ึนเม่ือปีค.ศ. 1230 โดยไดรั้บฉายาว่าเป็น
หมู่บ้านไร้ถนน เพราะผูค้นท่ีน่ีจะ
สัญจรกนัทางเรือ จึงมีคูคลองเล็กๆ 
ลัดเลาะอยู่รอบหมู่บ้าน นํา ท่าน
ล่องเรือช่ืนชมทศันียภาพอนัสวยงาม
ภายในหมู่บ้าน นําท่านเดินทางสู่
เมือง “โคโลญจน์” เมืองใหญ่เป็น
อนัดับส่ีของประเทศเยอรมนี รอง
จากเบอร์ลิน ฮัมบู ร์ก และมิวนิก 
และ เป็ นเมื อง ใหญ่ ท่ี สุดขอ งรั ฐ
นอร์ทไรน์-เวสตฟ์าเลีย โคโลญเป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเยอรมนี หลงัอาหารชม “มหาวิหารแห่ง
โคโลญจน์” สญัลกัษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิกดังเดิมขนานแท ้สร้างในปี 1248 ใช้
เวลาสร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี  จากนั้นมีเวลาใหท่้านเดินเท่ียวชมเมืองโคโลญจน์ พร้อมชอ้ปป้ิงสินคา้
พ้ืนเมือง ของท่ีระลึก ตลอดจนสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงันานาชนิดบนถนน Walking Street รอบมหาวิหาร 

คํา่ บริการอาหารมือ้คํา่ ณ ภัตตาคาร   

พกัที่ :      LEONADO HOTEL KOLN ที่พกัระดับใกล้เคียง 

วันที่7       โคโลญจน์ – มอนเชาว์ – ลักเซมเบิร์ก - เทรียร์ 

เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   
จากนั้นเดินทางสู่ "เมืองมอนเชาว์" 
(Monschau) เมืองเล็กๆท่ีมีความสาํคัญ
ทางเมืองประวติัศาสตร์มากเมืองหน่ึง
ของประเทศเยอรมนี อยู่ในเขตอาเคิน 
(Aachen District)ของรัฐนอร์ดไรน์ -
เวสทฟ์าเลิน (Nordrhein-Westfalen) รัฐ 
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ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเยอรมนี ท่ีตั้งอยูใ่นเขต 
เทือกเขาไอเฟล (Eifel mountain Range) ถูกกล่าวถึงคร้ังแรกในปี 1198 ในช่ือ Montjoie เป็นเมืองท่ีถูกราย
ลอ้มไปดว้ยภูเขาอนัสลบั ซบัซอ้น ชมยา่นใจกลางเมืองท่ีทอดยาวไปตามถนนแคบๆ ซ่ึงเรียงรายไปดว้ยบา้น
คร่ึงไมท่ี้มีแม่นํ้ ารูร์ (Rur River)ไหลผา่นดา้นหลงั โดยอาคารท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง คือ บา้นสีแดง (Red 
House) ทาวน์เฮาส์สไตลบ์าร็อค ท่ีถกูสร้างข้ึนใน 1752 โดย Johann Heinrich Scheibler ปัจจุบนัอาคารแห่ง
น้ีไดก้ลายเป็นหน่ึงในอาคารท่ีมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ของเมืองมอนเชาว  ์นําท่านเดินเล่นชมเมือง
ลกัแซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนดด์ยคุ ผูป้กครองนครรัฐท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดเลก็ท่ีสุดแห่งหน่ึงของยโุรป (2,586 ตร.
กม.) เขา้สู่ยา่นเมืองเก่า ผา่นตึกเทศบาลเมือง ชมวิวทิวทศัน์ของเมืองท่ีบา้นเมืองตั้งเรียงรายอยู่ในแนวหุบเขา 
ซ่ึงเป็นภาพท่ีน่าประทบัใจยิง่ และเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองมากมาย 

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่เมอืงเทรียร์ (Trier) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่นํ้ าโมแซลในประเทศเยอรมนี เท

รียร์ซ่ึงเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศเยอรมนีก่อตั้งข้ึนเม่ือก่อนปี 16 ก่อนคริสต์ศกัราช เป็นเมืองท่ีก่อตั้ง
ข้ึนโดยเทรบีทา พระราชโอรสพระเจ้า
ไนนสั แห่ง อสัซีเรีย เทรียร์ตั้งอยู่ในหุบเขา
เต้ีย ๆ ท่ีปกคลุมไปด้วยไร่องุ่นของดินท่ี
เป็นหินทรายทางตะวันตกของรัฐไรน์
ลนัด์-พฟัลซ์ไม่ไกลจากพรมแดนท่ีติดกับ
ประเทศลกัเซมเบิร์กและเป็นเมืองสาํคญัใน
ภูมิภาคท่ีมีช่ือในการทาํไร่องุ่นท่ีใชใ้นการ
ผลิตไวน์โมเซิล ในยุคกลางอาร์ชบิชอป
แห่งเทรียร์เป็นตาํแหน่งเจา้ชายมุขนายกท่ีมีอาํนาจปกครองดินแดนตั้งแต่พรมแดนประเทศฝร่ังเศสไปจนถึง
แม่นํ้ าไรน์ นอกจากนั้นก็ยงัเป็นหน่ึงในเจ็ดเจา้นครรัฐผูค้ดัเลือกจกัรพรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

 คํา่ บริการอาหารมือ้คํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :      NH Trier Hotel ที่พกัระดับใกล้เคียง 

วันที8่       เทรียร์ – คอคเคม –ปราสาทไรชสบวร์ก - Wertheim Village Outlet - แฟรงค์เฟิร์ต  
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   

จากนั้นเดินทางสู่เมือง ค็อกเค่ม “Cochem” เมืองเล็กๆ ตั้ งอยู่ในหุบเขาในมลรัฐไรน์แลนด์ ฟาลซ ์
(Rheinland Pfalz) ริมฝ่ังแม่นํ้ า Mosel (โมเซล) ท่ีมีตน้กาํเนิดในประเทศฝร่ังเศส ไหลผ่านเมืองน้อยใหญ่ใน
ประเทศลกัเซมเบิร์ก และมาบรรจบกบัแม่นํ้ าไรน์ ในเมืองโคเบลนซ์ประเทศเยอรมนี ชมปราสาทไรชสบ
วร์ก (REICHSBURG COCHEM CASTLE) ปราสาทสไตลนี์โอโกธิก ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา ริม

แม่นํ้ าโมเซลเป็นปราสาทเก่าแก่อายุนับพนัปี ท่านออกเดินทางสู่ Wertheim Village Outlet 
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Shopping มีเวลาใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ แบรนดเ์นมต่างๆมากมาย  

อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมือง “แฟรงคเ์ฟิร์ต”  
คํา่ บริการอาหารมือ้คํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :      LEONADO  HOTEL ที่พกัระดับใกล้เคียง 

วันท่ี9       แฟรงค์เฟิร์ต – เดินทางกลับ 

เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   
นาํท่านชม “เมอืงแฟรงค์เฟิร์ต” เป็นเมืองท่ีมีประวติัต่อเน่ืองอนัยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานท่ีซ่ึงกษตัริย ์
และจกัรพรรดิหลายพระองคเ์คยใชป้ระกอบพิธีราชาภิเษก ผา่นชมสถานีรถไฟแฟรงคเ์ฟิร์ต ซ่ึงถือไดว้่าเป็น
สถานีรถไฟต้นแบบ
ข อ ง สถา นี ร ถไ ฟ หัว
ล ําโพงคร้ังเมื่อคราว
เสด็จประพาสยุโรป
ข อ ง รั ช ก า ลที  5  ช ม
จัตุรัสโรเมอร์ ซ่ึงเป็น
จัตุรัสท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน
เ มื อ ง  ด้ า น ข้า ง ก็ คื อ 
ศาลาว่าการเมือง ซ่ึงอยู่
ทางดา้นตะวนัตกเฉียง
เ ห นื อ ข อ ง จั ตุ รั ส
โรเมอร์ มีเวลาใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมตามอธัยาศยันาํท่าน 

อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
บ่าย  เดินทางสู่สนามบิน เพื่อใหท่้านไดม้ีเวลาทาํ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการ 
20.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 923 

วันท่ี10      กรุงเทพฯ 
12.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ/ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศทีท่างคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้า
ทวัร์ผู้นําทวัร์ มีอาํนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคญั 
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อัตราค่าบริการ  
ช่วงออกเดินทาง 

 
ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายต่ํุากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายต่ํุากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

25 เม.ย.-04 พ.ค. 2561 79,900 79,900 79,900 22,900 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  กรุงเทพฯ-บรัสส์เซล//แฟรงค์เฟิร์ต -กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศนาํเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี

อุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ทาํ
ใหต้อ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พิจารณาหรือไม่กต็าม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 นํ้าด่ืมวนัล่ะ 1 ชวดต่อท่าน 

 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซักรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตวัเขา้มา  

ในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัสาํหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน  
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่ 
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 รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการยืน่วีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้สํารองที่น่ังครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการยืน่วีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านที่มีความ
ประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านยืน่ไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี  
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าดําเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสําคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนที่เหลือจะ
คืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจ้งให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสาํรองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน   

หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่าใชจ่้าย ของมดัจาํทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 
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เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพือ่สแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 

 หนังสือเดนิทางที่เหลอือายใุช้งานไม่ตํา่กว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จาํนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุคาํว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบญัชีอืน่ๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอืน่ๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พือ่ให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 
* เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมกีารจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุตํา่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอาํเภอ 

 สําเนาบตัรประชาชน หรือ สําเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถูก

ปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ี

ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวซ่ีาของท่าน เน่ืองจาก
การขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเท่าน้ัน 
การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


