
   

 

 

 

 

 

 
 
 

ปารีส มหานครแห่งแฟช่ัน หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมูซ ช้อปป้ิง ถนนชองป์เอลิเซ่  

กรองปลาส แห่งบรัสเซล จตุรัสที่งดงามที่สดุแห่งหน่ึงของโลก บรูจจ์ เวนิสเหนือที่แสนน่ารัก  

เคอเคนฮอฟ สวนดอกไม้ตระการตา ซานน ์สคนัท ์ทุ่งกงัหันแห่งฮอลแลนด์ กีรธ์อรน์ หมู่บ้านไร้ถนน     

โคโลญจ์ มหาวิหารที่เด่นเป็นสง่า ต้นก าเนิดน า้หอมช่ือดัง แฟรงคเ์ฟิรต์ มหานครที่แสนคึกคัก   
บินตรงสะสมไมล์กบัการบินไทย พร้อมที่พัก อาหารและการบริการที่คุณประทบัใจ 

ก าหนดการเดินทาง   22-30 มีนาคม  / 1 - 9 เมษายน / 8 – 16 เมษายน ** / 

29 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2562  

 

วนัแรกของการเดินทาง  (1) กรุงเทพฯ 

21.00 น.  คณะพร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมูิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C (ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข 2) 

สายการบินไทย พบเจา้หนา้ของบริษทัฯ รอตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารต่างๆ  

 

วนัทีส่องของการเดินทาง  (2)  ปารีส – ประตูชยั – หอไอเฟล  - ล่องเรือ Bateaux Mouehes  - ชอ้ปป้ิง   

00.10 น. ออกเดนิทางสู่นครปารีส ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG 930 

06.50 น.  (เดนิทางถงึสนามบนิชารล์ เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมอืงเรียบร้อยแล้ว 

น าท่านสมัผัสความยิ่งใหญ่ของ ประตูชยั (ARC DE TRIUMPH) ที่นโปเลียน โบนาปาร์ต มีบัญชาให้สร้างเพ่ือเป็น

เกยีรติแก่กองทพัของตนที่มีชัยในสงคราม และเพ่ือเชิดชูฐานะของ นโปเลียนให้ยิ่งให้ดุจดั่งจอมจักรพรรดิโรมนัอสิระ

ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย ชมจัตุรสัคองคอรท์ ที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยสท์ี่ 16 และ

พระนางมารีองัตัวเนต ... ชม หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) สญัลักษณ์ส าคัญของนครปารีส (ไม่รวมค่าขึ้นชม) ให้

ท่านได้มปีระสบการณอ์นัน่  าประทบัใจของมหานครปารีส พร้อมถ่ายภาพอนัน่าประทบัใจไว้เป็นที่ระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยอาหารพื้ นเมือง 

จากนั้นน าท่าน ล่องเรือ Bateaux Mouehes ชมความงามของ “แม่น า้แซนน์” ที่ตดัผ่านใจกลางกรงุปารีส เพ่ือชมความ

งามของสถาปัตยกรรมสองฟากฝั่งแม่น า้ในกรงุปารีสและชื่นชมทศันยีภาพอนัสวยงามของสองฝั่งแม่น า้ในยามค ่าคนืให้

ทุกท่าน ได้สมัผัสบรรยากาศของชาวกรุงปารีส ซึ่งเป็นแม่น า้สายหลักแห่งกรุงปารีส   อิสระให้ทุกท่านถ่ายภาพเป็นที่

ระลึก  จากนั้นชมถนนสายโอ่อ่าโรแมนติคอนัมีชื่อเสยีงที่สดุแห่งหนึ่งของโลก ถนนชองป์เอลิเซ่ ซึ่งเป็นต้นแบบถนน

ราชด าเนิน ถนนแฟชั่นที่มีชื่อเสียง สองข้างถนนเป็นที่ตั้งของส านักงาน, สายการบิน, บริษัท, ห้างร้าน, ภัตตาคาร, 

สถานที่ บนัเทงิชื่อดงัตลอดความยาวเกอืบสองกโิลเมตร 

 

 

 

 

 

 

  
 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยอาหารพื้ นเมือง 

ที่พัก NOVOTEL TOUR EIFFEL HOTEL  หรือเทียบเท่า  

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง   (3)      ปารีส – บรูจ (เบลเยีย่ม) – เวนสิเหนอื - บรสัเซลล ์–  อะตอมเมีย่ม  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  เมืองชายฝั่งทะเลของเบลเย่ียม เสน่ห์ของ

เมืองบรูจจ์คือ อาคารบ้านเรือนโบสถ์ ยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมิช และเรเนซองส ์ที่วิจิตรและสวยงาม 

ตกึรามบ้านช่องมกีารจัดวาง อย่างเป็นระเบียบ ทางตอนเหนือของเมืองมีล าน ้าที่ใช้ในการคมนาคมรอบๆ ได้ ท า

ให้บรจูสเ์ป็นที่รู้จักกนัในนาม “เวนิสเหนือ”  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่   

น าท่านชม โบสถพ์ระแม่มารี โบสถแ์ห่งนี้มีประติมากรรมหินอ่อนชื่อว่า Madonna & Child ที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่า

อยู่กลางเมือง ท่านจะพบกบัความมหัศจรรย์ของประติมากรรมหินอ่อนอนัเล่ืองชื่อที่ดูอ่อนช้อยงดงาม ซึ่งเป็นผลงาน

แกะสลักจากฝีมือศิลปินชื่อก้องโลกอย่าง “มิเคลนัเจโล... จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินถ่ายภาพบริเวณ

จตุรัสกลางเมืองบรูจจ์ ที่ว่ากันว่า หากต้องการสมัผัสวิถีชีวิตของชาวเมืองนั้นจริงๆ เพียงแค่มาเดินเล่นบริเวณจตุรัส

กลางเมือง ท่านจะได้ค าตอบเป็นอย่างดี...จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับ อะตอมเมี่ยม (THE ATOMIUM) ซึ่งเป็น

ประตมิากรรมรปูอะตอมมหึมา ซึ่งเป็น สญัลักษณจ์ากการรวมตวัคร้ังแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959 ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร มื้ อนี้ เสิรฟ์ท่านดว้ยเมนู หอยแมลงภู่ราดไวน ์(Moules-Frites) เมนูข้ึนช่ือท่ีเมือ่ใคร
มาเบลเยีย่ม ตอ้งไม่พลาดลิ้ มลอง  

ท่ีพกั NH BRUSSELS GRAND PLACE HOTEL หรือเทียบเท่า  



   

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง  (4)      บรสัเซลล ์– กรองด ์ปลาซ – สวนดอกไมเ้คอเคนฮอฟ (เนเธอรแ์ลนด)์ -               
                                         อมัสเตอรด์มั   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนั้นสู่จัตุรัสกลางเมืองที่มีชื่อเสยีงกล่าว  ขานกนัว่าสวยที่สดุแห่งหนึ่งในยุโรป  “กรองปลาส” ชมตึกสวยๆ แถวนี้  

เรียกว่า Gildhuizen ซึ่งแต่ละหลังจะมลัีกษณะการก่อสร้างและประดบัประดาที่สวยงามแตกต่างกนัออกไป ระหว่างเดนิ

ชมเพลินๆ ท่านจะได้พบกบัภาพการ์ตูนที่เขยีนตามตึก ซึ่งก่อนหน้านี้มีตกึบริเวณนี้ สภาพทรุดโทรม ท าให้บรรยากาศ

ไม่น่าดู ทางการจึงให้เหล่านักเขยีนการ์ตนูชื่อดงัของเบลเย่ียม มาวาดการ์ตูนเพ่ือตกแต่งฝาผนัง และก าแพงตกึบริเวณ

นี้ ให้มีความสวยงาม... จากนั้นน าชมและถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย ์แมนเนเกน้ พิส (Manneken Pis) เดก็ชายตัวเลก็ๆ 

ก าลังยืนแอ่นตวัปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัตศิาสตร์และต านานพ้ืนเมอืงของชาวเบลเย่ียม...  อสิระแก่ทุกท่านใน

การเดนิเล่นและเลือกซื้อ  ของที่ระลึก เช่น ผ้าลูกไม้ลายหวาน, ชอ็กโกแลต็ แสนอร่อย รวมไปถงึ วัฟเฟิลหน้าต่างๆ  
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่   

จากนั้นน าท่านสู่ อุทยานดอกไม ้“เคอเคนฮอฟ” ที่รวบรวมเอาไม้ดอกนานาพันธุจ์ากทั่วโลกมาไว้ในที่เดียวกันเป็น

สวนร่มรื่นสีสันสดใสกว้างไกลสุดสายตา ชื่นชมความงามของดอกไม้ที่รับแสงแดดในช่วงเร่ิมต้นฤดูใบไม้ผลิของปี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกทวิลิปสญัลักษณข์องฮอลแลนด์ ภายในสวนยังมศีาลาแยกเหล่าดอกไม้อกีหลายสายพันธ ์อาท ิ

ศาลา Beatrix จะเต็มไปด้วยดอกกล้วยไม้ชนิดต่างๆ ดอกหน้าวัว และดอกไม้ตระกูลสับปะรดสี ศาลา Willem 

Alexander จะมีทวิลิปพันธุต่์างๆ ดอกอาซาเลีย กุหลาบพันปี ไฮเดรนเยีย ไลแลค ศาลา Juliana มดีอกบโีกเนีย และ

ซีคลาเมน สลับกบัดอกไม้อื่นๆในช่วงหมดฤดูความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุจ์ะตราตรึงอยู่ในความทรงจ าของ

ท่านนานเท่านาน...  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผ่านเมืองต่าง ๆ บนเส้นทางของเนเธอร์แลนด ์

“ดินแดนแผ่นดินต า่” ถ่ายรูปกงัหันลม ในอดีตใช้กงัหันวิดน า้โดยใช้พลังงานลมเป็นตัวช่วย ปัจจุบันเกบ็รักษาไว้ให้

ชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงความเป็นชาวฮอลแลนดท์ี่ต้องต่อสู้กบัธรรมชาติจากการอยู่ต ่ากว่าระดับน า้ทะเลเพ่ือให้ได้มาซึ่ง

ที่ดนิ...  
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร De Waag รา้นอาหารท่ีโดดเด่นดว้ยการก่อสรา้งท่ีมีลกัษณะเป็นปราสาท โดยตวั

ตึกบริเวณนี้ ถูกสรา้งตั้ งแต่ปี 1488 ใชเ้ป็นรั้ วก าแพงเมืองอัมสเตอรด์ัม จนในปี 1600 ไดถู้กท าลายและ

ปรบัเปลีย่นมาเป็นอาคารบา้นเรือน และรา้นอาหาร มื้ อนี้ เสิรฟ์ท่านดว้ยเมนู เสต็กเนื้ อชั้นดี  

ท่ีพกั   NH CARLTON AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง   (5)  อมัสเตอรด์มั - หมู่บา้นกีธูรน์ - หมู่บา้นซานส ์สคนัส ์- ชอ้ปป้ิง - อมัสเตอรด์มั  
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นกีธูรน์ หมู่บ้านเลก็ๆ ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว เป็น หมู่บ้านที่สวยงามและ

มคีวามน่าสนใจคอื หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านไม่มีถนนแม้แต่สายเดยีว แม้ว่าในปัจจุบนัจะมเีส้นทางส าหรับการขี่จักรยานบ้าง

แล้ว แต่ทว่าการคมนาคมและการขนส่งทั้งหมดกย็ังคงเป็นทางน า้อยู่ดี โดยยานพาหนะหลักของหมู่บ้าน คือ เรือ ซึ่ง

จอดเรียงรายตามหน้าบ้านแต่ละหลังภายในหมู่บ้าน  จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมหมู่บา้นกีธูรน์ ท่านจะได้เพลิดเพลิน

กบับรรยากาศของเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ เอกลักษณ์ของที่นี่คือไม่มีถนนแม้แต่สายเดียวในหมู่บ้าน แต่จะมีล าคลอง

ล้อมรอบ และการคมนาคมทั้งหมดยังใช้การสญัจรทางน า้ โดยยานพาหนะหลักที่ใช้จะเป็นเรือทั้งแบบเรือพาย และเรือ

มเีคร่ืองยนต ์อสิระให้ท่านได้เดนิเที่ยวชมหมู่บ้านตากอากาศอนัเงียบสงบแห่งนี้  พร้อมเกบ็ภาพความประทบัใจ  

 

 

 

 

 

 

 
 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้ นเมือง   

  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่อกีหนึ่งหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ไม่ห่าง  หมู่บา้นซานส ์สคนัส ์คอื หมู่บ้านอนุรักษ์กงัหันลมเก่าแก่  

  ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยอยู่ใกล้ๆกบั เมอืง Zaandam และเมอืง Zaandijk โดยหมู่บ้านแห่งนี้ถอืว่า 

  เป็นสถานที่ที่เกบ็รวบรวมประวัตศิาสตร์ของกงัหันลมเอาไว้เป็นอย่างด ี นักท่องเที่ยวที่มาเยือนซานส ์สคนัสจ์ะได้ 

  พบกบัความสวยงามอย่างลงตวัของหมู่บ้านที่สร้างขึ้นสไตล์บ้านไม้แบบฮอลแลนด ์สมัผสับรรยากาศแบบชนบทที่ 

  สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยแม่น า้ ทุ่งหญ้า และการปศุสตัว์... ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางกลับสู่ 

  อมัสเตอร์ดมั  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นให้อสิระแก่ทุกท่านในการช้อปป้ิง ณ ถนนสายชอปป้ิง ที่มีชื่อเสียงที่สดุของอมัสเตอร์ดัม ตลอดสองข้างทาง

ของถนนเส้นนี้ประกอบไปด้วยร้านค้ามากมาย สนิค้ามใีห้เลือกซื้ อหลากหลายทุกสิ่งอย่าง ตั้งแต่สนิค้าแฟชั่นแบรนดัง 

เพชรพลอย ของกนิ ...   

 
 
 
 
 
 
 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน   



   

ท่ีพกั   NH CARLTON AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่า   

วนัที่หกของการเดินทาง  (6)      อมัสเตอรด์มั – หมู่บา้นชาวประมงโวเลนดมั - โรมอนด ์– ชอ้ปป้ิงเอา้เล็ท -                
โคโลญจน ์(เยอรมน)ี - โบสถโ์คโลญจน ์  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางไปชม หมู่บา้นชาวประมงโวเลนดมั (Volendam)  ที่เคยตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวน า้เคม็ของทะเล “ไอซ์

เซลเมียร์” ก่อนที่รัฐบาลได้สร้างเขื่อนสงูใหญ่ปิดทะเลเพ่ือสร้างเป็นก าแพงกั้นน า้ท่วมและจัดท าเป็นแหล่งอนุรักษ์น า้

จืด หลังจากนั้นโวเลนดมัจึงกลายเป็นเมอืงริมทะเลน า้จืด ที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดมิเอาไว้อย่างน่าสนใจ ขอเชิญ

เพลินชมบรรยากาศริมน า้ที่มีอากาศสดชื่น อสิระให้ท่านได้เดินเล่น ชมเมืองและวิถีชีวิตของชาวประมงดัชช์ ที่ยังคง

อนุรักษ์ไว้อย่างดี หรือเลือกซื้ อของที่ระลึกน่ารักๆ ภายในเมืองหมู่บ้านชาวประมงแห่งนี้  จากนั้นน าท่านเดินทาง

สู่  เมื องโรมอนด์  Roermond (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  2 ชม .) น าท่ าน เลือก ช้อป ป้ิ ง   สิน ค้าต่ างๆ 

ที่ McArthurGlen Outlet (Designer Roermond) แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง  Gucci, Prada, Polo, Ralph 

Lauren, Nike, Burberry, Michael Kors, Swarovski และอกีมากมาย   

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั เพือ่ไม่ใหเ้ป็นการเสียเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้    

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ เมืองต้นต ารับน ้าหอมโอเดอโค โลญจน์ 4711 ตื่นตาตื่นใจกับโบสถ์

โคโลญจน ์ในศิลปสไตล์โกธิค ชมโดมที่สูงที่สุดในโลก ภายในเป็นที่เกบ็รักษาหีบทองค า บรรจุอัฐิของกษัตริย์ ที่

เดนิทางตามดวงดาว มาคารวะพระเยซใูนคนืประสตูิ อสิระกบัการเลือกซื้ อสินค้าตามอธัยาศัยย่านการค้ารอบๆ โบสถ์

... จากนั้นอสิระให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการเลือกซื้อสนิค้ามากมาย ณ ถนนช้อปป้ิงที่อยู่บริเวณโบสถ ์ไม่พลาดกบัแวะ

ซื้อน า้หอม Eau de Cologne 4711 ของฝากขึ้นชื่อที่มต้ีนก าเนิดจากเมอืงนี้ ...  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ขาหมูเยอรมนั สไตลโ์คโลญจน ์ 

ท่ีพกั   HYATT REGENCY KOLN  HOTEL หรือเทียบเท่า   

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง   (7) โคโลญจน ์– ไฮเดลเบริก์ – ปราสาทไฮเดลเบริก์ - แฟรงกเ์ฟิรต์ - จตุัรสัโรเมอร ์  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลแบรก์ หรือ ไฮเดลเบิรก์ ตั้งอยู่ในรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ

ประเทศเยอรมัน ถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ เมืองทางประวัติศาสตร์ของไทยเมืองหนึ่ง เนื่องจากพระบาทสมเดจ็พระ

เจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงประสตูิ ณ เมืองนี้  และอลัเบิร์ต ไอสไตน์ เคยมาเดินบนเส้นทางนักปราชญ์

ของเมืองนี้แล้ว และเป็นเมอืงมรดกโลก UNESCO เนื่องจาก มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย และเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเร่ือง

ของความสวยงาม ความสง่า ความสงบร่มรื่น น าท่านชม  ปราสาทไฮเดลเบิรก์ ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น า้เนคค่า 

โดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยให้เดินเล่น บริเวณสวนมีต้นไม้ใหญ่ เช่น ต้นเบิช ต้นเมเป้ิล ต้นโอ้ค ในฤดูใบไม้ผลิมี

สสีนัสวยงามมาก เมื่อมองจากระเบยีงปราสาทออกไปเหน็วิวเมอืงไฮเดลเบิร์ก แม่น า้เนคการ์ สะพานKarl-Theodor-

Heuss Bruecke ปราสาทนี้ประดบัด้วยรปูป้ันของเหล่านักบุญชาวเยอรมันและเทพเจ้าชาวโรมนั ถือเป็นปราสาทขนาด

ใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อปี1300 ด้วยหินทรายสแีดง โดยเจ้าชายเอเลก็เตอร์รเูปรคทท์ี่3 สไตล์โกธกิ-บารอก ถูกท าลายตอน

ที่ฝร่ังเศลยึดเมอืงได้ ต่อมาได้บูรณะภายหลัง 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยอาหารพื้ นเมือง  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงตเ์ฟิรต์  สู่ จัตุรสัโรเมอร ์ที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดเมืองแฟรงคเ์ฟิร์ต ความส าคญัของ

ที่แห่งนี้ม ีเดอะไคเซอร์ซาล หรือห้องจักรพรรดทิี่มกีารฉลองพิธกีารสวมมงกุฎอนัย่ิงใหญ่ ตรงกลางจัตรุัสเป็นน า้พุแห่ง

ความยุตธิรรมด้านหน้าเป็นบ้านโครงไม้สมัยกลางที่ได้รับการบูรณะแล้ว โบสถพ์อลถอืเป็นรัฐสภาแรกของเยอรมนี ชม

สถานีรถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ ซึ่งถอืได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวล าโพงประเทศไทย… จากนั้นให้ท่านได้เดิน ย่าน

ถนน ZEIL ที่มห้ีางสรรพสนิค้าและร้านค้าที่รวมแฟชั่นชั้นน ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อตามอธัยาศัย... 

 

 

 



   

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ มื้ อนี้  เสิรฟ์ท่านดว้ยเมนู เนื้ อย่างบนกระทะรอ้น ใหท่้านไดอ้ร่อยกบั

เนื้ อววัชั้นดี หากท่านใดไม่ทานเน้ือ เสิรฟ์ท่านดว้ยเมนู หมูชปุแป้งทอดเสิรฟ์พรอ้มไสก้รอกแฟรงคเ์ฟิรต์ เป็นตน้     

ท่ีพกั   NH COLLECTION FRANKFURT CITY HOTEL หรือเทียบเท่า  

 
 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง   (8) แฟรงตเ์ฟิรต์ – สนามบนิ   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมท่ีพกั 

13.30 น. ออกเดนิทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบนิที่ TG921 

 

วนัทีเ่กา้ของการเดินทาง  (9) สุวรรณภูมิ   

05.30  น. เดนิทางถงึสนามบินสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 
***************************************************************** 

 
 

อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง ราคาต่อท่าน ราคาบตัรหลกั ราคาบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 168,800.- 165,800.- 166,800.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 158,800.- 155,800.- 156,800.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 148,800.- 145,800.- 146,800.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 6 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 138,800.- 135,800.- 136,800.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ 28,000.- 28,000.- 28,000.- 

กรณีไม่ใชต้ัว๋ ลดท่านละ 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

กรณีเดินทางโดยชั้นธุรกิจ ช าระเพิม่ ท่านละ  95,500.- 95,500.- 95,500.- 

 

              **ขอสงวนสิทธิเปลีย่นอตัราค่าบริการ ในกรณีเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน ช าระเพิม่ ท่านละ 15,000 บาท ** 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายตุ า่กว่า 6 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ไดร้บัคะแนนโดยประมาณ)  

กรณีเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (ไดร้บัคะแนนเพิม่)  

1658 

1558 

1458 

1358 

280 

1358 

955 

1658 

1558 

1458 

1358 

280 

1358 

955 

 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสดุ 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 



   

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุก

แห่ง 

2. ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดบัเดยีวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถอืหนังสอืเดนิทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่ามคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

6. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีน า้มนัที่ทางสายการบนิเรยีกเกบ็เพ่ิมอกี 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน :  ส ำหรบักำรจอง กรุณำช ำระมดัจ ำ ทา่นละ 20,000.- บาท 

 - ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอยำ่งน้อย 21 วนั 

 - ช ำระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จำ่ยในนำม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ  ากดั 

 - ช ำระโดยเงินสด 

  - สำมำรถช ำระเงินค่ำมดัจ ำไดท่ี้ เว็บไซต ์www.leelawadee.holiday 

 - ช ำระดว้ยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-6640023) 

 

  ช่ือบญัชี  บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ  ากดั ธนาคาร กสิกรไทย   

   บญัชีกระแสรายวนั   เลขที่  639-1-00265-5 

 

           “การจา่ยสว่นที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนั 

 

การยกเลิก  

กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง  30 วนั  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมดัจ ำ 

กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง  21 วนั  ทำงบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัรำคำ่บริกำร 

กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง  14 วนั   ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทั้งหมด 

 

 

 

 



   

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่เคยเดินทางแล้วมปีระวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมพีฤตกิรรมเป็นที่รังเกยีจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวาย

ในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน

ครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมิใช่

การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือ

หาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ 

ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณา

แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้

เดนิทางท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ให้แก่

ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณทีี่มผู้ีเดนิทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 21 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคิดค่าใช้จ่าย

เพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบนิเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบนิที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือ

คนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื่องมาจากเหตุผล

ส่วนตัวของท่านผู้ เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง

เสื่อมเสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการ

ใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผู้

เดนิทางซื้ อตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดงักล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดนิทางได้ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่ารายการ

ท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียน

รายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อย

กว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถอืเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณทีี่เกดิเหตจุ าเป็นหรือ

สุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน , การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหา

การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือค านึงถึงความ

ปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 



   

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืน

เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   

แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดย

มใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อนัเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน

สามารถเลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะ

ต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวามยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดนิทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 


