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วันอาทิตย์ท่ี 22 มีนาคม 2563 (1) กรุงเทพฯ  
22.30 น. คณะพบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสาร ช้ัน 4  
 ประตู 3 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย อินเตอร์ หวัหนา้ทวัร์ และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนช่ันนอล ทราเวล หรือ 

ส้ันๆ ว่า  HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่้าม
น าติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีก
คร้ัง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อ
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO] 

▪  หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษจีากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้ 
▪ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

วันจันทร์ท่ี 23 มีนาคม 2563 (2) บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม) – ลกัเซมเบิร์ก (นครลกัเซมเบิร์ก) – เทรียร์ (เยอรมัน) 
00.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) ประเทศเบลเยี่ยม (Belgium) โดยเท่ียวบินท่ี TG934  
 (ใช้เวลาเดินทาง 12 ช่ัวโมง 10 นาที) 
07.40 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบรัสเซลส์ “Brussels International Airport” ณ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวง

ของ ประเทศเบลเย่ียม (Belgium) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
แลว้ น าท่านเร่ิมตน้ทริป ดว้ยการออกเดินทางสู่ นครลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) 

(ระยะทาง 210 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) ประเทศเลก็ๆ ของยโุรป อาจกล่าวไดว่้าเป็นประเทศท่ีเลก็เกือบ
ท่ีสุดในยโุรป แต่เป็นศูนยก์ลางทางการเงินท่ีส าคญัในทวีปยโุรป ว่ากนัว่าเศรษฐกิจ และความเป็นอยูข่องคนประเทศน้ีดีมากๆ 
เม่ือเทียบกบัประเทศใหญ่ๆ  อีกหลายประเทศ  น าท่านชม นครลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) เมืองในหุบเขาท่ีมีจุดชมวิว และ
ทิวทศัน์ เม่ือไม่มีทะเลธรรมชาติก็ชดเชยดว้ยแม่น ้าในหุบเขาอนัสวยงาม เร่ิมจากจุดชมวิวบริเวณ สะพานอดอล์เฟ “Adolphe 

Bridge” ซ่ึงเป็นสะพานขา้มหุบเขาท่ีอยูเ่หนือเมือง 
จากจุดน้ีท่านสามารถมองเห็นทิวทศัน์ไดอ้ยา่งเตม็ตา
เลยทีเดียว จากนั้นน าท่านเดินเทา้เขา้สู่บริเวณ จัตุรัส 
กิลโลมที่ 2 “Place Guillaume II” ซ่ึงอยูไ่ม่ไกล
จาก สะพานอดอล์เฟ “Adolphe Bridge” มากนกั 
ตรงจตัุรัสน้ีจะมี รูปป้ันของแกรนด์ดยุกวิลเล็มท่ี 2 
“Grand Duke William II Monument” 

กษตัริยแ์ห่ง ฮอลแลนด์ (Holland) ดยคุองคแ์รกตั้ง
ตระหง่านอยูก่ลางจตัุรัส อีกทั้งบริเวณ จัตุรัสกิลโลมท่ี 2 
“Place Guillaume II” ยงัเป็นท่ีตั้งของ ศาลาว่า

การเมือง ลักเซมเบร์ิก “Luxembourg City Hall” โดยศาลากลางของ นครลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) แห่งน้ีเป็น
อาคาร 2 ชั้น สร้างแบบสไตลนี์โอคลาสิก ถือเป็นศูนยร์วมของรัฐบาล รวมทั้งใชเ้ป็นส านกังานส่วนตวัของนายกเทศมนตรี และ
ใชรั้บรองแขกต่างชาติ จากนั้นอิสระท่านบริเวณ จัตุรัสดาร์เมซ์ “Place d’Armes”  ท่ีมีร้านคา้แบรนดเ์นมแน่นพร่ึบ 
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13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารกลางวนั น าคณะท่านขา้มพรมแดนสู่ ประเทศเยอรมนั (Germany)โดยจุดหมายอยูก่นัท่ี เมืองเทรียร์ (Trier) 

(ระยะทาง 49 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)  เป็นอกีหน่ึงเมืองท่องเที่ยวท่ีมีช่ือเสียงของ เยอรมัน (Germany)  
โดย เมืองเทรียร์ (Trier) นั้นถือว่า เป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน เยอรมัน (Germany) โดยเมืองถูกก่อตั้งขึ้น 16 ปีก่อน
คริสตกาล น าท่านชม เมืองเทรียร์ (Trier) เร่ิมกนัท่ี พอร์ทา นีกรา “Porta Nigra” ประตูเมืองโรมนัโบราณขนาดใหญ่ท่ี
ไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมาก อีกทั้งยงัเป็นประต ูเมืองโรมนัท่ีไดรั้บการยอมรับว่ามีขนาดใหญท่ี่สุดในทางตอนเหนือของ
เทือกเขาแอลป์ “Alps” ส าหรับ พอร์ทา นีกรา “Porta Nigra” ถูกสร้างขึ้นจากหินทรายสีเทา ในช่วงระหว่างคริสตศ์กัราช 
186 -200 ประตูเดิมประกอบดว้ยสองอาคารส่ีชั้น แต่อยา่งไรก็ตามประตูถูกใชส้ าหรับหลาย ศตวรรษจนกระทัง่จะส้ินสุดของยคุ
โรมนัใน เมืองเทรียร์ (Trier) จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ จัตุรัสหลักเมืองเก่า “Hauptmarkt” ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ มหา
วิหารเทรียร์ “Trier Cathedral” หรือ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ “Saint Peter Dom” หน่ึงในมหาวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
แห่งหน่ึงใน เยอรมัน (Germany) มหาวิหารเทรียร์ “Trier Cathedral” เป็นมหาวิหารท่ีมีช่ือเสียงมาก เน่ืองจากเป็น
มหาวิหารของนิกายโรมนัคาทอลิกท่ีเก่าแก่ ซ่ึงสามารถยอ้นกลบัไปไดใ้นสมยัโรมนั ปัจจุบนั มหาวหิารเทรียร์ “Trier 

Cathedral” ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นมหาวิหารท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุดใน เมืองเทรียร์ (Trier) จากนั้นน าท่านเดินชม จัตุรัส
หลักเมืองเก่า “Hauptmarkt” เดินชมบา้นเรือน ร้านคา้ใหท้่านไดถ้่ายภาพเป็นท่ีระลึก 

18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ FourSide Plaza Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัองัคารท่ี 24 มีนาคม 2563 (3) เทรียร์ – อาเค่น – ฮาร์เซิวเลิ่น  (เนเธอร์แลนด์) – สกปิโพล 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองอาเค่น (Aachen) (ระยะทาง 169 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) อีก
หน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีตั้งอยูด่า้นตะวนัตกสุดของ ประเทศเยอรมัน (Germany) ติดกบัพรมแดน ประเทศฮอลแลนด์ 
(Holland) และ เบลเยี่ยม (Belgium) อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัของ รัฐนอร์ทไรน์ - เวสท์ฟาเลน (North 

Rhine - Westphalia) ดินแดนแห่งประวติัศาสตร์อนัเก่าแก่ท่ีตั้งอยูฝ่ั่งตะวนัตกทางตอนเหนือของ แม่น ้าไรน์ “Rhine 

River” และยงัเป็นรัฐท่ีใหญท่ี่สุดใน เยอรมัน (Germany) อีกดว้ย น าท่านชม เมืองอาเค่น (Aachen) เมืองท่ีสามารถ
ดึงดูดนกัท่องเที่ยวให้มาเยือนไดอ้ยา่งไม่น่าเบ่ือหน่าย ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมอนังดงาม ธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ สปา หรือ
แมแ้ต่มหาวิทยาลยั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นส่วนส าคญัท่ีช่วยเผยแพร่ให้ เมืองอาเค่น (Aachen) เป็นท่ีรู้จกัมากขึ้นนัน่เอง 
สถานท่ีแรกน าท่านชมความงดงามของ มหาวิหารเมืองอาเค่น “Aachen Cathedral” อนัเก่าแก่และมีประวติัศาสตร์
ยาวนาน นบัเป็นจดุดึงดูดนกัท่องเที่ยวของเมือง และถูกจดัเป็นมรดกโลกของยเูนสโกด้ว้ย มหาวิหารเมืองอาเค่น “Aachen 

Cathedral” น้ีเป็นโบสถแ์บบกอธิคผสมกบักาโล-โรมนั ซ่ึงไดรั้บอนุญาตจากพระสันตปาปาแห่ง กรุงโรม (Rome) ให้
สร้างโบสถน้ี์ในปี ค.ศ. 786 และสร้างเสร็จเม่ือ ค.ศ. 805 โดมน้ีถูกใชเ้ป็นสถานท่ีแต่งตั้งกษตัริยข์อง เยอรมัน (Germany) ใน
สมยัก่อนมาแลว้หลายพระองค ์จากนั้นเดินทางไปชมความงดงามของ อาคารศาลาว่าการเมืองอาเค่น “Town Hall” อาคารท่ี
มีประวติัศาสตร์เก่าแก่มากพอๆ กบัตวัเมือง โดยตวัอาคารนั้นเป็นแบบโกธิก สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 17-18 จากนั้นแวะไป
เดินเล่นท่ีจตัุรัสขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูด่า้นหนา้อาคาร ศาลาว่าการเมือง “Town Hall” เดินชมตลาด ร้านคา้ และอื่นๆ อีกมากมาย   

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัม้ืออาหาร น าท่านออกเดินทางขา้มพรมแดนเขา้สู่ เมืองฮาร์เซิวเลิ่น (Haarzuilens)  (ระยะทาง 238  กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที) ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) จุดหมายคือน าท่านเขา้ชม ปราสาท เดอร์ฮาร์ 
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“Kasteel de Haar” ปราสาทที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน เนเธอร์แลนด์ (Netherlands) มีรูปทรงแบบปราสาทในเทพนิยาย
รายลอ้มไปดว้ยสวนท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงามปราสาทแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 14 เดิมเป็นสมบติัของตระกูล 
แวน เดอ ฮาร์ บิชอบแห่งอเูทร็คต ์ต่อมาถูก ฝร่ังเศส (France) รุกรานในปี ค.ศ.1673 ถูกท าลายลงดว้ยฝีมือทหารฝร่ังเศส ใน
ปัจจุบนัเป็นรูปโฉมท่ีซ่อมแซมขึ้นใหม่โดยไดรั้บการบูรณะขึ้นโดย สตรีผูสู้งศกัด์ิชาวฝร่ังเศส จากตระกูล เดอ รอธชาลด์ เพ่ือใช้
เป็นบา้นตากอากาศฤดูร้อนของครอบครัว กระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองสกิปโพล (Schiphol) (ระยะทาง 
39 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) 

19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ Radisson BLU Hotel Schiphol Airport หรือเทียบเท่า 

 

วันพุธท่ี 25 มีนาคม 2563 (4) สกปิโพล – ซานส์คันส์  - กรุงอมัสเตอร์ดัม – สวนเคอเคนฮอฟ – สกปิโพล 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
เชา้น้ี น าท่านส่งทา้ยโปรแกรมกนัท่ี เมืองซานส์คนัส์ (Zaanse Schans) (ระยะทาง 28 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 
นาที) เมืองท่ีอนุรักษบ์รรยากาศเก่าแก่ให้คงอยูไ่วไ้ดอ้ยา่งครบถว้น ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑเ์ปิดท่านสามารถเขา้ชมวิถีชีวิตความ
เป็นอยูข่องชาวดชัตท่ี์ใช ้กังหันลม “Wind  Mill” กว่า 800 ตวั ปัจจุบนัน้ียงัมี กังหนัลม “Wind  Mill” หลงเหลืออยูบ่า้ง แม้
จะนอ้ยลงแต่เสน่หอ์นัหอมหวนของเมืองน้ีมิเคยหายไป นอกจากน้ีภายในหมู่บา้นแห่งน้ียงัมีพิพิธภณัฑท่ี์น่าสนใจอาทิ ชีสฟาร์ม 
“Cheesefarm De Catharina Hoeve” และ โรงงานท ารองเท้าไม้ “Wooden Shoe Workshop De Zaanse 

Schans” ท่ีอยูคู่่กบัชาวดชัตม์าแต่โบราณกาล จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงอมัสเตอร์ดัม (Amsterdam) (ระยะทาง 20 
กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองหลวงของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) ประเทศท่ีไดช่ื้อว่าเป็น
แผน่ดินอยูต่  ่ากว่าระดบัน ้าทะเลปานกลาง และดินแดนแห่งกงัหนัลม ปัจจบุนัเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของเนเธอร์แลนด ์มีประชากร
ในเขตตวัเมืองประมาณ 742,000 คน ในยคุมืดของยโุรป Dark ages พ้ืนท่ีท่ีเป็น กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) 
ปัจจุบนัน้ี ในอดีตเคยเป็นเพียงท่ีลุ่มหนองน ้าอนัว่างเปล่า ไม่เหมาะแก่การอยูอ่าศยั กระทัง่ชาวดชัตเ์ป็นผูพ้ลิกพ้ืนผนืดินให้
กลายเป็นบา้นเมืองแห่งแรกขึ้นในตน้ศตวรรษท่ี 13 จนกลายมาเป็นเมืองแห่งพอ่คา้วาณิชท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก น าท่านชม กรุง
อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) จุดแรกน าท่านเขา้สู่บรรยากาศแห่งการ ล่องเรือหลังคากระจก “Love Boat” ชมคูคลองท่ีถูก
ขดุไม่ว่าจะเป็น คลองไกเซอร์กร้านซ์ “Keizergracht” หรือ คลองเฮเลนกร้านซ์  “Herengracht” รูปแบบผงัของคลอง
นั้นสามารถจดัไดอ้ยา่งมีระเบียบ และขนานกนัไปรอบเมือง ซ่ึงมีระบบป้องกนัน ้าท่ีแขง็แรง และดีเยี่ยม เมืองจึงไมจ่มอยูใ่ตท้อ้ง
ทะเล ระหว่างเส้นทางล่องเรือท่านจะไดเ้ห็นบา้นเรือนแบบชาวดชัตท่ี์สร้างอยูริ่มคลอง ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบสเปนผสมกบั
เรอเนสซองส์ ตั้งแตศ่ตวรรษท่ี 17 มีเอกลกัษณ์พิเศษคือเป็นอาคารทรงแคบท่ีมีตะขออยูช่ั้นบนสุดของอาคารเอาไวข้น

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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เฟอร์นิเจอร์เขา้บา้นเรือน จากนั้นเรือจอดส่งท่านท่ี โรงงานเจียระไนเพชร “Diamond Factory” อุตสาหกรรมการเจียระไน
เพชรของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) ท่ีไดรั้บการยกยอ่งว่าดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ชมขั้นตอนการคดัเลือกเพชร
โดยละเอียดจากวิทยากรผูช้  านาญ ตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอญัมณีท่ีค่าท่ีสุด ส าหรับท่านท่ีตอ้งการเป็น
เจา้ของอญัมณีล ้าค่า เลือกซ้ือเพชรท่ีมีใบ Certificate จากบริษทัฯ เป็นประกนั  

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  
 บ่ายน้ี น าทุกท่านเดินทางไปเขา้ชม สวนเคอเคนฮอฟ “Keukenhof” ณ เมืองลิซเซ่ (Lisse) (ระยะทาง 45 กิโลเมตรใช้เวลา

เดินทางประมาณ 45 นาที) โดยสวนน้ีจะเปล่ียนไปเร่ือยๆ ทุกปี แตรั่บรองไดเ้ลยว่าสวยงามไม่แพปี้ก่อนๆ แน่นอน เร่ิมตน้เม่ือถึง
หนา้ประตูทางเขา้งานกจ็ะมีโอกาสไดถ้่ายรูปกบัสาวชาวดชัตใ์นชุดแต่งกายประจ าชาติ ท่ีมายืนขายโบรชวัร์พิเศษเพ่ิมเติมอยู่
ดา้นหนา้ มีน ้าพุประดบัดา้นหนา้งานตกแต่งไดส้วยเลยทีเดียว ขา้มน ้าพุไปแลว้ ก็จะมี Orgel ซ่ึงเป็นเคร่ืองดนตรีรถลาก เคร่ือง
ท่ีว่าน่ีเล่นเพลงไดท้ั้งสมยัเก่า และใหมอ่ยา่งเพลงของ Destiny Child ยงัเล่นไดเ้ลย น่าท่ึงมาก ใครอยากซ้ือซีดีเอาไปฝากให้
คนท่ีเมืองไทยฟังบา้งก็อุดหนุนกนัได ้ซ่ึงเงินท่ีจ่ายออกไปนั้นจะถูกน าไปพฒันา และอนุรักษส์วนตอ่ไปนัน่เอง ใครท่ีหิวก็
สามารถซ้ือเวเฟอร์ร้านใกล้ๆ  ติดไมติ้ดมือไปทานระหว่างเดินในสวนไดเ้ลย ท่ีน่ีไม่ห้ามทานอาหาร เพราะระหว่างทางนั้นมีถงั
ขยะตั้งไวใ้ห้เป็นระยะๆ เช่นเดียวกบัเกา้อ้ีนัง่พกั เราจะเร่ิมเดินจากทางขวามือไปเร่ือยๆ เลยจากตรงน้ีไปนิดหน่อย จะเจอเขา้กบั
ซุม้ร้านรองเทา้ไม ้ซ่ึงมีจ าหน่ายของท่ีระลึก เราเดินทางขวามือไปเร่ือยๆ จะมีคลองกั้นอยู ่แต่สามารถมองไปเห็นทุง่ดอกไม ้ซ่ึง
อยูติ่ดกบั สวนเคอเคนฮอฟ “Keukenhof” ถือโอกาสถ่ายรูปกบัทุ่งดอกไมข้องจริงไปดว้ย นอกจากสวนดอกไมแ้ลว้ ก็ยงัมี
ซุม้แสดงดอกไมช้นิดต่างๆ ตั้งอยูด่ว้ยทั้งหมด 4 ตึก แต่ละตึกก็มีดอกไมไ้ม่เหมือนกนั ตึกท่ีใหญ่ท่ีสุดตรงกลางสวนนั้น จะแสดง
ดอกทิวลิปพนัธ์ุต่างๆ ซ่ึงแต่ละตึกท่ีใชจ้ดัแสดงนิทรรศการดอกไมเ้หล่าน้ีจะมีดอกไมห้ลากหลายชนิดสลบัหมนุเวียนกนัมา ตาม
ช่วงฤดูท่ีออกดอกเบง่บาน  

*** เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาอนัมีค่าของท่าน อสิระท่านรับประทานอาหารค ่า ภายในสวนตามอธัยาศัย *** 
 กระทัง่สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ เมืองสกิปโพล (Schiphol) (ระยะทาง 20 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 

30 นาที)  
พกัค้างคืน ณ Radisson BLU Hotel Schiphol Airport หรือเทียบเท่า 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 26 มีนาคม 2563 (5)   สกปิโพล – เดลฟท์ – คินเดอร์เด็ก – บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม) 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเดลฟท์ (Delft) (ระยะทาง 55 กิโลเมตร ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) อีกเมืองหน่ึง
ท่ีมีความสวยงาม และส าคญัทางประวติัศาสตร์จนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเส้นทางน้ีไม่ควรพลาด เน่ืองจากเมืองน้ีในช่วงปี 
ค.ศ. 1572 – 1584 เป็นท่ีพ านกัของเจา้ชายวิลเล่ียมแห่งออเรนจ ์พระบิดาแห่ง ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) 

พระองคใ์ชเ้มืองน้ีเป็นท่ีบญัชาการการต่อสู้กบั สเปน (Spain) น าท่านเดินชม เมืองเดลฟท์ (Delft) เร่ิมจุดหมายแรกกนัใน 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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ย่านจัตุรัสกลางเมือง “Town Square” ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ โบสถ์เก่า “Old Church” โดยพระศพของเจา้ชายวิลเลียมถูกฝัง
อยูโ่บสถน้ี์ดว้ย และจุดเด่นของ เมืองเดลฟท์ (Delft) อยูท่ี่ โบสถ์นิวเชิร์ช “New Church” ซ่ึงมีความสูงถึง 108 เมตร 
ออกแบบโดย “เกาเปอร์ส” เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลาย โบสถแ์ห่งน้ีมีความส าคญัมากเน่ืองจากเป็นท่ีฝังพระบรม
ศพของกษตัริย ์ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) ท่ีส าคญัทุกพระองค ์และบริเวณไม่ไกลกนันั้นท่านจะพบ ศาลาว่า
การเมืองเดลฟ์ “The City Hall” ซ่ึงเป็นศาลาว่าการท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) อิสระท่าน
เดินชมยา่นการคา้ ซ่ึง เมืองเดลฟท์ (Delft) มีช่ือเสียงมากในเร่ืองของเคร่ืองป้ันดินเผา จากนั้นน าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมือง
คินเดอร์เด็ก (Kinderdijk) (ระยะทาง 42 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) หลายๆ ทา่นอาจจะไม่รู้จกักนัมาก
เท่าไร เมืองน้ีเป็นเมืองเลก็ๆ ความส าคญัของเมืองน้ีคือ กังหันลม “Windmills” สัญลกัษณ์ของ ประเทศฮอลแลนด์ 
(Holland) และไดรั้บการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหน่ึงเพราะท่ีน่ีมี กงัหันลม “Windmills” เหลืออีกเพียง 19 
หลงัเท่านั้น ชม กังหันลม“Windmills” แบบเก่าท่ีเรียงรายกนัไปถึง 19 หลงัแห่ง เมืองคินเดอร์เดก็ (Kinderdijk) ซ่ึง
ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO กงัหนัลมท่ีเรียงรายให้เห็นน้ีมีอายหุลายร้อยปี สร้างขึ้นในประมาณปี 1740 
ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวมากมายมาแวะชมกนัไม่ขาดสาย 

12.00 น. อาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
น าคณะท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยี่ยม (Belgium) (ระยะทาง 149 กิโลเมตร 
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองเก่าแก่ท่ีมีประวติัความเป็นมากว่า 1,000 ปี ขึ้นช่ือว่าเป็นเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรม
โกธิคท่ีสวยงามมากอีกเมืองหน่ึงของโลก และยงัเป็นท่ีตั้งขององคก์รระหว่างประเทศท่ีส าคญัหลายแห่ง อาทิเช่น หน่วยงาน
ส าคญัของสหภาพยโุรป 2 หน่วยงานคือ คณะกรรมาธิการยโุรป และคณะมนตรีแห่งสหภาพยโุรป ท่ีมีส านกังานใหญอ่ยูท่ี่ กรุง
บรัสเซลส์ (Brussels) นอกจากน้ี กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) ยงัเป็นท่ีตั้งของ องค์กรนาโต้ (NATO) อีกดว้ย เร่ิมตน้เท่ียว 
กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองศูนยก์ลางอยา่งไม่เป็นทางการของสหภาพยโุรป ชม จัตุรัสแกรนด์ “Grand Place” หวัใจ
ส าคญัของ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) ซ่ึงชาวเบลเย่ียมมกัเรียกว่าจตัุรัสท่ีงดงามท่ีสุดในโลก น าทา่นชมรูปป้ันเด็กนอ้ยยืน
ปัสสาวะ มาเนคินปิส “Manneken Pis” สัญลกัษณ์ของเมืองน้ี และน ้าปัสสาวะน้ีคือน ้าพุท่ีชาวเมือง และชาวต่างชาตินิยมด่ืม
กนัเม่ือมาถึง กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) 

18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ Ramada Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันศุกร์ท่ี 27 มีนาคม 2563 (6) บรัสเซลส์ – บรูจส์ – เกนต์ – บรัสเซลส์ 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี น าท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจส์ (Bruges) (ระยะทาง 96 กิโลเมตร ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองท่ี
มีความสวยงาม และมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเองของ ประเทศเบลเยีย่ม (Belgium) ท่านจะสามารถสัมผสัไดถึ้งบรรยากาศ
แบบเมืองเก่าท่ีแฝงไวด้ว้ยความสมยัใหม่ตั้งแต่กา้วแรกท่ีเดินทางมาถึง น าท่านไปสัมผสับรรยากาศแบบเมืองเก่าของ เมืองบรูจส์ 
(Bruges) โดยเร่ิมกนัท่ียา่นเมืองเก่าบริเวณ จัตุรัสเดอะมาร์ก “The Markt” หรือ มาร์เก็ตสแคว์ ของ เมืองบรูจส์ 
(Bruges) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของตลาดคา้ขาย และท่ีจดังานต่างๆ บริเวณใกล้ๆ  กนัยงัมี จัตุรัสเดอะเบิร์ก “Burg” เป็นลานกวา้งหนา้
บริเวณวงัเก่าซ่ึงกลายเป็นศาลาว่าการเมืองในปัจจุบนั ชมหอประจ าเมือง และโบสถท่ี์สวยงามในบริเวณใกลเ้คียง ชม หอระฆัง 
“The Belfort” ท่ีถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองน้ี มีความสูงถึง 83 เมตร และเคยถูกเผาท าลายเม่ือปี ค.ศ. 1280 หากท่านใด
ตอ้งการทดสอบพลงัของตวัเอง พร้อมกบัการชมบรรยากาศของเมืองแบบพาโนราม่า ท่านสามารถเดินขึ้นบนัได 366 ขั้นไปยงั
ยอดหอระฆงัแห่งน้ีได ้ 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
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12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
หลงัอาหารกลางวนั น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) (ระยะทาง 46 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
เมืองท่ีมีขนาดใหญเ่ป็นอนัดบัส่ีของ ประเทศเบลเยี่ยม (Belgium) เมืองแห่งน้ีมีเสน่ห์ไม่แพ ้เมืองบรูจส์ (Bruges) ถนน
หนทางทั้งเมืองปหิูนแบบโบราณในยคุกลาง เมืองเกนต์ (Ghent) ไดช่ื้อว่าเป็นรอง กรุงปารีส (Paris) เพียงแห่งเดียว เสน่ห์
ของ เมืองเกนต์ (Ghent) อยูท่ี่การแสดงขา้งถนน เช่น การแสดงเปิดหมวกของนกัแสดงวยัรุ่นใหม่ และการเล่นดนตรี
กลางแจง้ในช่วงฤดูร้อน น าท่านชม เมืองเกนต์ (Ghent) เร่ิมตน้ท่ี ปราสาทท่านเคานต์ “Gravensteen Castle” ป้อม
ปราสาทในยคุกลาง นอกจากน้ียงัมี หอระฆังศาลาว่า การเมือง และโบสถ์ ท่ีสร้างขึ้นในระหว่างศตวรรษท่ี 14 -16 ไดเ้วลาอนั
สมควร น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยี่ยม (Belgium) (ระยะทางใน
การเดินทาง 62 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)  

19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ Ramada Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันเสาร์ท่ี 28 มีนาคม 2563 (7) กรุงบรัสเซลส์ 
08.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี น าท่านมุ่งหนา้เขา้สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบรัสเซลส์ “Brussels International Airport” (ระยะทาง 22 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เพื่อเดินทางกลบั กรุงเทพฯ (Bangkok) 

13.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบินท่ี TG 935 (ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ช่ัวโมง 5 นาที) 
 

วันอาทิตย์ท่ี 29 มีนาคม 2563 (8) กรุงเทพฯ  
05.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ 

(Bangkok) พร้อมดว้ยความประทบัใจ 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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หมายเหตุ 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งชา้สุด 15 

วนัก่อนการเดินทางและยินดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนให้หากท่านตอ้งการ 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่ำทัวร์เพิม่ในกรณีท่ีมีลูกค้ำ ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน (10 – 14 ท่ำน) ด้วยควำมสมัครใจ หากประสงคท่ี์จะเดินทางกบั

เราและมีการตกลงราคากนักบัพนกังานขายแลว้ตามความเหมาะสม 
- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัให้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หำกวันเข้ำพกัตรงกับงำนเทศกำล

เทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็นผลท่ีท ำให้ต้องมกีำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมืองโดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน, 

การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้ห้ไดม้าก
ท่ีสุด 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน, 
การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ  

- บริษทัฯตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ปีและท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ Wheel Chair เวน้แต่จะมี
การตกลงกนักบัพนกังานขาย 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) แลว้ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออก
จากประเทศใดประเทศหน่ึง 

- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อขอยืนยนัว่า คณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน 
 หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินระหว่างประเทศ บตัรโดยสารแลกไมลห์รือ บตัรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อขอ

ยืนยนัว่าคณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทกุกรณี 

- ในกรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารทุกประเภท โดยเฉพาะเง่ือนไขท่ีไม่สามารถคืนเงินได ้กรุณาออกตัว๋ภายหลงัจากการวางมดัจ า
และด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ หากด าเนินการดงักล่าวก่อน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการให้ส่วนลดพิเศษส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารระหว่างประเทศเอง อนัเน่ืองมาจากบริษทัมี
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจากการท าตัว๋กรุ๊ปไปแลว้ 

- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคนืในกรณีท่ีทา่น
 ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 
- บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นและจะไม่คนืเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเขา้เมืองอนั

 เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 
- บริษัทฯ ขอยกเลกิกำรบริกำรส ำหรับ บุคคลท่ีมีควำมประพฤติไม่เหมำะสมระหว่ำงกำรเดินทำง, ผู้ท่ีไม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่ำงทัวร์ ท่ีมีระบุ

ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยุยง หรือกระท ำกำรใดๆ ให้ผู้ร่วมเดินทำงบังคับให้หัวหน้ำทัวร์ต้องกระท ำกำรอืน่ใด
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซ่ึงบำงส่งผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่ำนอืน่หรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้ 

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์เพ่ือใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข 
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อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่     ท่านละ 69,900.- บาท เหลือเพยีง 65,900.- บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 69,000.- บาท เหลือเพยีง 65,000.- บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 66,000.- บาท เหลือเพยีง 62,000.- บาท 
หักตั๋วเคร่ืองบิน (ผู้ใหญ่)    ท่านละ 26,000.- บาท 
พกัเดี่ยวเพิม่      ท่านละ 10,000.- บาท 
 

อตัรานีร้วม 
 

1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินไทย อินเตอร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ – กรุงเทพฯ  
** Tax – Insurance – Fuel Charge ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว ทาง
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนตุลาคม 2562 

2. ค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา  
3. โรงแรมที่พกั จ านวน 5 คืน พร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ 
4. รถบสัปรับอากาศสภาพดี พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบใุนรายการ 
6. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น  
7. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวัน 5 มือ้ และอาหารค ่า 4 มือ้ 
8. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว ให้ความรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. - บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่าง 
 การ เดินทาง 50%) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั, ค่าอาหารท่ีส่ังมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให้  
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 3 ยูโร ต่อวัน 
5. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั 
6. อตัราผกผนัน ้ามนัและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน 
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การยกเลกิการเดินทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน    คืนเต็มจ านวน 

• ยกเลิกการเดินทาง 20 – 44 วัน  หักค่าใช้จ่ายจากค่ามัดจ าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 – 19 วัน  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

• ยกเลิกการเดนิทางน้อยกว่า 1 - 14 วัน  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

• หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงเส้นทางและวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 30 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย 
และ 40 วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ High Season (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ 
เดือนตุลาคม) 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน  
• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่าย

ส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบ
ของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพื่อยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบิน
สามารถท า Refund ไดห้รือไม่ ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
 

โรงแรม และ ห้องพกั  
• ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double Room) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 

ขึ้นอยูก่บัขอ้จ ากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้ง
ติดกนัตามท่ีตอ้งการหรืออาจจะไดเ้ตียงเสริมแลว้แต่กรณี 

• โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วงฤดู
ร้อนเท่านั้น 

• ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3 – 4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน 
หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
• ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองตามมาตรฐานคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
• ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ กวา้ง x ยาว x สูง ไม่

เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
• ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ีขึ้นอยู่

กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน  
• กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการล่าชา้, สูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าเดินทาง ท่ีเกิดจากความผิดพลาดของสาย

การบินในทุกกรณี ทางบริษทัฯยนิดีช่วยเหลือในการติดตามปัญหาและขอ้เรียกร้องจากทางสายการบินเท่าท่ีจะท าได ้
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เอกสารในการย่ืนวซ่ีาประเทศเนเธอร์แลนด์ 
 

1. พาสปอร์ตท่ีมีอายคุงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
2. รูปถ่ายสีขนาด 5x4 ซ.ม. 2 รูป ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน และอดัจากร้านถ่ายรูปเทา่นั้น (สถานทูตเขม้งวดมากเร่ืองรูป

ถ่าย) 
3. ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีท่ีอายตุ  ่ากว่า 20 ปี) ทะเบียนสมรส-หยา่-มรณะบตัร (ถา้มี โดยเฉพาะท่านท่ีใชค้  าน าหนา้เป็น

นาง) ใบเปล่ียนช่ือนามสกุล (ถา้มี) (เป็นส าเนาทั้งหมด) 
4. หลกัฐานการงานกรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใส่ช่ือสถานทูตเท่านั้น!!! 

▪ ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน วนัท่ีเขา้ท างานและระบุวนัลา 
▪ เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 
▪ นกัเรียน นกัศึกษา ให้ใชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาท่ีเรียนอยู ่
▪ ประกอบอาชีพอิสระ ท าจดหมายรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต้่อเดือน พร้อมทั้งเอกสารการเสียภาษี 

5. หลกัฐานการเงิน 
▪ กรณีออกค่าใชจ้่ายเอง ใชห้นงัสือรับรองบญัชีท่ีออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพยเ์ป็นภาษาองักฤษ โดยมีวนัท่ีออกไม่เกิน 15 วนั

นบัจากวนัยื่นวีซ่า พร้อมส าเนาสมุดบญัชีเคล่ือนไหวยอ้นหลงั 6 เดือน โดยมีวนัท่ีล่าสุดในบญัชีไม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัยื่นวีซ่า (หาก
บญัชีไม่มีการเคล่ือนไหวรบกวนท าการถอนหรือฝากเงิน) ควรใช้เป็นบัญชีออมทรัพย์ท่ีมเีงินเข้าออกทุกเดือน  

สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั 
▪ กรณีมีผูอ้อกค่าใชจ้่ายให้ ให้บคุคลท่ีออกค่าใชจ้่าย (ตอ้งเป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนัเท่านั้น) ท าหนงัสือรับรองบญัชีท่ีออกจากทาง

ธนาคาร โดยมีวนัท่ีออก ไม่เกิน 15 วัน นบัจากวนัยื่นวีซ่า และระบุช่ือผูเ้ดินทางในหนงัสือรับรอง พร้อมส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 
เดือน โดยมีวนัท่ีล่าสุดในบญัชี ไม่เกิน 15 วัน นบัจากวนัยื่นวีซ่า (หากบญัชีไม่มีการเคล่ือนไหวรบกวนท าการถอนหรือฝากเงิน) พร้อม
แนบส าเนาทะเบียนบา้น และบตัรประชาชนของผูอ้อกค่าใชจ้่ายให้ 

5. หนงัสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณีเด็กอายตุ  ่ากว่า 20 ปี) ในกรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่าน-
หน่ึง ท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 

 

*** เอกสารต้องมีอายไุม่เกนิ 1 เดือนนบัจากวนัย่ืนวซ่ีา *** 
สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวซ่ีา 15 วนัท าการ 

ศูนย์ย่ืนวีซ่า VFS ตั้งอยู่ท่ี ซอยสุขุมวิท 13 ตึกเทรนดี ้ช้ัน 28 อยู่ระหว่างรถไฟฟ้าสถานีอโศกกบันานา 
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แบบฟอร์มการจองทัวร์  

พนกังานท่ีติดต่อ......................................  ช่ือผูจ้อง.......................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม.............................................................. 

ก าหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................ 

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอายุ 2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี........................ ท่าน 

สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบขุ้อมูลประเภทอาหารท่ีต้องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือวัว ** 

No. NAME No. Passport Date of birth 
ROP. 
No. 

ประเภท
ห้อง 

Remark , Request 
Seat , Food 

1             
2             
3             
4       
5       
6       
7             

 

 
เง่ือนไขการจอง 
 1. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 5 วัน หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 
 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขท่ี 993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณิชย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขท่ี 233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 639-1-06438-3 
  
 2.  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนออกเดินทาง 15 วัน 
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