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23.00 น. พร้อมกันท่ี สายการบินเอมิเรตต์ 

Emirate Airline (EK) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน 

 

 

01.15 น. ออกเดินทางสู่ โดยเที่ยวบินที่ EK 385  (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

04.45 น. เดินทางถึง  (เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง) 

08.05 น. ออกเดินทางสู่ โดยเที่ยวบินที่ EK147 

13.15 น. เดินทางถึงเดินทางถึง  (เวลาท้องถ่ิน

ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติดูไบ      
                               (-/-/)
 

 

วันที่สอง สนามบินสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม • ล่องเรือหลังคากระจก • สถาบันสอนการเจียระไนเพชร • 
จัตุรสัดัมสแควร ์                      (-/-/เย็น)
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น าท่าน  ลัดเล้ียวเข้าตามล าคลองสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมท้ังสภาพ

บ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาต้ังแต่สมัยศตวรรษท่ี 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอัน

สวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ 

 

น าท่านเข้าชม ท่ีมีชื่อเสียงท่านจะได้สัมผัส

และเรียนรู้พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนั้นยังได้มีโอกาส

เลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงานและท่านสามารถเลือกชมสินค้าอ่ืน อย่างนาฬิกายี่ห้อดัง

มากมาย  อา ทิ  เ ช่ น  ROLEX, PANERAI, TAG HEUERIWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, 

TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง GUCCI, DIESEL, 

DKNY, CHANEL, ICE , EMPORIO ARMANI, SWATCH,MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER 

จากนั้นน าท่านเดินเท่ียวชมและเลือกซื้อสินค้าท่ีบริเวณ  

ศูนย์กลางของเมืองท่ีมีอนุสรณ์สงครามเพื่อร าลึกถึงทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และ

อดีตศาลาว่าการเมืองท่ีหลุยส์ โบนาปาร์ตเคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงท่ีจักรพรรดินโปเลียน
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แห่งฝร่ังเศสเรืองอ านาจ อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม ณ ห้างสรรพสินค้าใจกลาง

จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ตามอัธยาศัย 

 

 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเทา่นั้น  ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการ

แจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมือง

ใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

วันที่สาม เมืองรอตเตอร์ดัม • บ้านทรงลูกบาศก์ • เมืองแอนต์เวิร์ป • จัตุรัสโกรตมาร์ก • มหาวิหารแห่ง
แอนท์เวิรป์ • ถนนแมร ์• เมืองบรูจส์ • จัตุรสัมารก์ • จัตุรสัเบิรก์ • โบสถ์พระโลหิตศกัด์ิสิทธิ ์• กรุง
บรสัเซลส์                 (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เมืองใหญ่

อันดับสองของเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจ การ

ขนส่งโลจิสติกส์ อีกท้ังยังเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมสมัยใหม่มากมาย 

 

น าท่านชม  สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นและสวยงามสะดุดตา 

ท่ีต้ังโดดเด่นอยู่ท่ีบริเวณ Oude Haven ซึ่งเคยโดนระเบิดในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ปี ค.ศ. 1940 

สถาปนิก Piet Blom ผู้ออกแบบได้ปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณนี้ให้กลายเป็นโครงการท่ีพักอาศัยขนาด 

40 ยูนิต ออกแบบให้แต่ละยูนิตเป็นตัวแทนของต้นไม้ และเม่ือมารวมกันท้ังโครงการก็

เปรียบเสมือนป่าท้ังผืน 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ (ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.) น าท่านเดิน

ชม  ต้ังอยู่ใจกลางเมืองแอนท์เวิร์ป เป็นจุดศูนย์กลาง  

ประวัติศาสตร์ของเมืองและยังเป็นท่ีต้ังของ  ซึ่งรายล้อมไปด้วย
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อาคารแบบหน้าจ่ัวสไตล์เรเนซองส์ ท่ีมีความงดงามไม่แพ้กรุงบรัส  เซลส์และเมืองบรูจส์เลย

ทีเดียว 

  

จากนั้นน าท่านชม  โบสถ์นี้งดงามด้วย

สถาปัตยกรรมแบบกอธิค ซึ่งถือได้ว่าเป็นโบสถ์  ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในยุโรปโดยมีความสูงกว่า 

400 ฟุต ภายในโบสถ์ถูกประดับประดาไปด้วยหน้าต่างกระจกสี รวมถึงภาพเขียนชิ้นเย่ียมของ

ศิลปินชื่อดังคือ ปีเตอร์ พอล รูเบนส์ (PETER PAUL RUBENS) อีกด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านเดิน

เล่นและช้อปปิ้ ง ณ  เป็นถนนคนเดินท่ีคึกคัก มีร้านรวงหรูหราสองฟากฝ่ังถนน 

หรือเดินชม ลานคนเมืองเกรินปลาตส์ (GROENPLAATS) ท่ีผู้คนนิยมมาพักผ่อนหย่อนใจ มี

อนุสาวรีย์ท่าน รูเบนส์ 

ต้ังอยู่ตรงกลาง ศิลปิน

ท่านนี้เป็นผู้ทรงอิทธิพล

ท่ีสุดของยุโรปและถูกข้ึน

ท าเนียบว่าเป็น จิตรกรท่ี

ร่ารวยท่ีสุดของยุโรป 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.) เมืองท่าขนาดใหญ่

ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเบลเยียม เมืองท่องเท่ียวท่ีได้รับการขนานนามว่า เวนิ

สแห่งยุโรปเหนือ (Venice of the North) เพราะเคยเป็นเมืองท่าและมีความส าคัญทางด้านศิลปะ 

ยุคจิตรกรรมเนเธอร์แลนด์เฟื่ องฟูตอนต้น และได้รับการประกาศกับยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในปี 

ค.ศ. 2000 

 

น าท่านชมเมืองย่านเมืองเก่า  เป็นพื้นท่ีเก่าเเก่ของใจกลางเมืองมีอาคาร

เก่าเเก่อยู่รายล้อม มีท้ังวังเก่าของเมืองบรูจส์ รวมถึง  เป็นส่วนท่ีเก่าแก่

ท่ีสุดแห่งหนึ่งของใจกลางเมือง บริเวณวังเก่าสไตล์กอธิคซึ่งกลายเป็นศาลาว่าการของเมืองใน

ปัจจุบัน ชม  โบสถ์โรมันคาทอลิก เป็น

ท่ีเก็บพระโลหิตศักด์ิสิทธ์ิของพระเยซู ซึ่งในทุกปีจะมีการแห่พระธาตุในวันท่ีพระเยซูเสด็จข้ึนสู่

สรวงสวรรค์และเป็น 1 ในสถานท่ีท่ีได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก 
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น าท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.) เมืองหลวงของประเทศ

เบลเยียม เมืองเก่าแก่ท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม

ความหลากหลาย และยังเป็นสถานท่ีต้ังศูนย์กลางการด าเนินงานของสหภาพยุโรป (EU)  

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเทา่นั้น  ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการ

แจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมือง

ใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) เมืองใหญ่ทางตะวันตก

เฉียงเหนือของประเทศท่ีในยุคกลางได้ชื่ อว่าร่ารวยและใหญ่ท่ีสุดในยุโรปเหนือ เมืองท่ีมี

เอกลักษณ์ระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่ท่ีมีเอกลักษณ์ 

 

น าท่านชม  ท่ีสูงตระหง่านถึง 91 เมตร เป็นจุดเด่นของ

เส้นขอบฟ้า ท่ีด้านล่างนั้นเป็น  ท่ีมีมาต้ังแต่ทศวรรษท่ี 15 และได้รับ

วันที่สี ่ เมืองเกนต์ • จัตุรสักรองด์ปลาสต์ • กรุงบรสัเซลส์ • อนุสรณ์อะโตเมีย่ม • เมเนเก้นพสี        
                  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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เกียรติเป็นมรดกโลกจาก UNESCO น าท่านเดินเล่นชม ถนน THE GRASLEI และ THE KORENLEI 

ถนนเก่าแก่ของเมืองเกนท์ เป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในเมืองเป็นอาคารเก่าแก่ต้ังแต่สมัยยุคกลาง

เรียงรายอยู่สองฝ่ังถนน 

 

 จากนั้นน าท่านเดินทางกลับ  (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) จากนั้น เข้าสู่

จัตุรัสกลางเมือง  ท่ีมีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าเป็นจัตุรัสท่ี

สวยท่ีสุดแห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารท่ีสวยงามโดยรอบจัตุรัส นอกเหนือจาก

นั้นยังมีสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของท่ีระลึก แบรนด์เนม ขนม สินค้าแฮนเมด และอีกมากมายให้

ท่านได้เลือกสรร
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่กลับ  น าท่านชมและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ 

 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์โป” เม่ือปี 

ค.ศ.1958 ถูกสร้างข้ึนโดยจ าลอง 1.65 แสนล้านเท่า 

 

น าท่านถ่ายรูปกับ  ซึ่งเป็นประติมากรรม

เด็กชายตัวเล็กๆก าลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก เมเนเก้นพีสผู้สร้าง

ประวัติศาสตร์และต านานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเล่าขานกันมา

หลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดก าลัง

ติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงท ารูป

แกะสลักนี้ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ 

 จุดเด่นของรูปปั้ นเมเนเก้นพีส คือแต่ละวัน หนูน้อยคนนี้ก็จะ

แต่งตัวไม่เหมือนกัน บางทีเป็นชุดประจ าชาติของประเทศต่างๆ บางทีเป็น

ชุดเทศกาลนั้นๆ ต้องมาลุ้นกันวันที่เดินทางว่าจะได้รูปกับหนูน้อยในชุดไหน

กัน !!!!!! 
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(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้ง

พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียง

กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

น าท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาประมาณ 2.40 ชม.) เป็นหนึ่งใน

ประเทศท่ีเล็กท่ีสุดในโลก น าท่านชม ย่านเมืองเก่าลักเซมเบิร์ก และมหาวิหารน็อทร์ ดาม (The 

Old Quarter of Luxembourg City and Notre Dame Cathedral) ผ่านชมสะพานสมัยโรมัน 

โบสถ์โนเตรอะดาม ประติมากรรมส าริดของแกรนด์ดัชเชส ชาร์ล็อตต์ ศาลาว่าการเมือง 

พระราชวังท่ีประทับของแกรนด์ดยุค อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนต์ไมเคิล และป้อมปราการสมัยโรมัน 

ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองท่ีบ้านเรือนต้ังเรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาดูสวยงามย่ิง 

  

วันที่ห้า ลักเซมเบิร์ก • เมืองโคโลญ • มหาวิหารโคโลญ • ย่านเมืองเก่าโคโลญ • ที่ว่าการเมืองโคโลญ • 
โบสถ์เซนต์มารต์ินครสิตจักร • สะพานโฮเอินซอลเลิรน์           (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

แกรนด์ทราเวล
65 LARDPROW SOI.65 WANGTONGLANG BANGKOK
10310

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/08616

 025393681

 grandtravelthailand@hotmail.com

 http://www.grandtravelthailand.com

มหัศจรรย์...เบเนลักซ์ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ลักแซมเบิร์ก เบลเยี่ยม - หน้าที่12 -



BT-EUR187_EK 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ (ใช้เวลาประมาณ 2.40 ชม.) เมืองส าคัญริม

แม่น้าไรน์ เป็นหนึ่งในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเยอรมนี และเคยได้รับความเสียหายอย่างหนักจาก

การสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดนระเบิดทางอากาศท้ังหมด 14 ลูก เมืองโคโลญเหลือแต่ซากปรักหกัพงั 

ในส่วนของเมืองเก่าท่ีงดงามก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักและได้รับการบูรณะใหม่ และยังเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ท่ีมีชื่อเสียงมาก 

 

น าท่าชม  เพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี

มหาวิหารแห่งพลังศรัทธาท่ีสร้างอย่างย่ิงใหญ่ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก มีความสูงถึง 157.38 

เมตร เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกระดับอาสนวิหารในเมืองโคโลญ สร้างต้ังแต่ปี ค.ศ.1248 แต่กว่าจะ

ส าเร็จก็ถึงปีค.ศ.1880 แม้

วิหารจะได้รับความเสียหาย

จากสงครามโลกคร้ังท่ี  2 

บางส่วน แต่ก็ไม่พังทลายลง

มา นอกจากนั้นมหาวิหาร

แ ห่ ง นี้ ยั ง ไ ด้ รั บ ก า ร ข้ึ น

ทะ เบี ยนมรดก โลกจาก

องค์การยูเนสโก้  ปี  ค.ศ.

1996 อีกด้วย 

 

แกรนด์ทราเวล
65 LARDPROW SOI.65 WANGTONGLANG BANGKOK
10310

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/08616

 025393681

 grandtravelthailand@hotmail.com

 http://www.grandtravelthailand.com

มหัศจรรย์...เบเนลักซ์ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ลักแซมเบิร์ก เบลเยี่ยม - หน้าที่13 -



BT-EUR187_EK 

จากนั้นน าท่านชม ซึ่งจะอยู่ใกล้บริเวณของวิหารท่ี

อยู่ใกล้กับริมแม่น้าไรน์ เป็นย่านท่ีมีตรอกซอยอาคารบ้านเรือน ร้านอาหารมากมาย ใกล้กันจะมี 

ที่ว่าการเมืองโคโลญ (Cologne City Hall) เป็นท่ีว่าการเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเยอรมัน และ โบสถ์

เซนต์มาร์ตินคริสตจักร (Great St. Martin Church) โบสถ์คาทอลิกแบบโรมัน ชม สะพานโฮเอิน

ซอลเลิร์น (Hohenzollern Bridge) สะพานประจ าเมืองท่ีคู่กับมหาวิหารโคโลญ เป็นสะพานข้าม

แม่น้าไรน์ เป็นอีกหนึ่งสะพานท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาคล้องกุญแจความรักท่ีนี่ อิสระให้ท่านได้ชม

บรรยากาศเมืองตามอัธยาศัย 

 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้ง

พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียง

กรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

จากนั้ นน าท่ านเ ดินทางเ ข้าสู่

 (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) แหล่งช้อปปิ้ งท่ี

รวมร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 70 ร้าน 

เ ช่ น  CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, 

วันที่หก Designer Outlet Roermond • หมู่บ้านกีธูรน์ • เมืองอัมสเตอรดั์ม    
                      (เช้า/-/เย็น) 
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BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, ETC. และสินค้าท้องถ่ินของท่ีระลึกและอ่ืนๆ ตลอดจนร้าน

กาแฟสตาร์บัค เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ไม่ว่าจะ

เป็น AUCHAN, CENER COMMERCIAL VAL DE EUROPE ให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างจุใจ  

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยัเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ งของท่าน 

จากนั้นน าท่านมุ่งหน้าสู่  (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) เยี่ยม

ชมเมืองท่ีได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” เมืองเล็กๆท่ีมีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ 2,600 

คน เป็นหมู่บ้านท่ีปราศจากถนนหมู่บ้านท่ีเต็มไปด้วยคลอง ทะเลสาบ จึงท าให้ปราศจากมลพิษ

ผู้คนในหมู่บ้านจะเดินทางโดยการใช้เรือเป็นพาหนะโดยลัดเลาะคลองท่ีมีความยาวประมาณ 7.5 

กิโลเมตรอิสระให้ท่านเท่ียวชมหมู่บ้านแห่งนี้ พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศของ

หมู่บ้าน unseen แห่งเนเธอร์แลนด์ 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่  (ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.) 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเทา่นั้น  ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการ

แจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมือง

ใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

วันทีเจ็ด สวนเคอเคนฮอฟ • หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ • หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม • สนามบินสคิป
โฮลอัมสเตอรดั์ม         (เช้า/กลางวัน/-) 
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น าท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาประมาณ 30 ชม.) ต้ังอยู่ใน เมืองลิซ

เซ่ (Lisse) ด้วยพื้นท่ีกว่า 200 ไร่ เป็นสวนดอกไม้ส าคัญของเนเธอร์แลนด์ และเป็นส่วนหนึ่งใน

สวนดอกไม้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่ีนี่ ข้ึนชื่ อว่าเป็นแหล่งเพาะปลูก ดอกทิวลิปท่ีส าคัญของ

เนเธอร์แลนด์ ภายในสวนมีดอกทิวลิปกว่า 800 สายพันธ์ุ รวมแล้วกว่า 7 ล้านดอก รวมท้ังดอกไม้

ชนิดอ่ืนๆ เช่น ดอกลิลล่ี ดอกแดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ดอกไฮยาซินธ์ ดอกซากุระ และ ดอก

กล้วยไม้ อีกหลากหลายสายพันธ์ุ สวนท่ีเปิดให้เข้าชมเฉพาะฤดูใบไม้ผลิ ต้ังแต่ปลายเดือนมีนาคม-

พฤษภาคมของทุกปี 

 

หมายเหตุ: สวนเคอเคนฮอฟจะเปิดให้บรกิาร ตั้งแต่ วันที่ 23 มนีาคม – 14 พฤษภาคม 2023 

สวนเคอเคนฮอฟจะมทีั้งหมด 7 โซน คือ 

 Wilhelmina โซนจัดแสดงดอกไม้นานาพันธ์และศิลปะดอกไม้ สระน้าและน้าพุขนาดใหญ่ 

 Juliana/ Tulpomania โซนจัดแสดงประวัติศาสตร์ของดอกทิวลิปและการปลูกดอกทิวลิป 

 Beatrix โซนดอกกล้วยไม้หลากหลายสายพันธ์ุ 

 Irene ลานน้าพุขนาดเล็ก 

 Willem-Alexander โซนดอกทิวลิป ดอกลิลล่ี และพืชหลากหลายชนิด 

 Oranje Nassau โซนดอกไม้ท่ีตัดและน ามาโชว์ทุก ๆ สัปดาห์ และสัตว์เล้ียงขนาดเล็ก 

 Mill โซนกังหันลมเก่าแก่ พื้นท่ีท่ีปิกนิกและล่องเรือ 
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จากนั้นน าท่านสู่ (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) 

หมู่บ้านท่ีมีการอนุรักษ์กังหันลมและบ้านเรือนด้ังเดิมของฮอลแลนด์ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์

เปิดให้เข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ท่ีใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมา

ต้ังแต่ศตวรรษท่ี 17-18 โดยท าหน้าท่ีผลิตน้ามันจากดอกมัสตาร์ดกระดาษงานไม้ 

 

 ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมียังมีโรงงานสาธิตวิธีการท าชีส (Catharina Hoeve 

Cheese) และการท ารองเท้าไม้ (Clog) ที่เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเนเธอรแ์ลนด์ที่เป็นที่

รูจ้ักมาอย่างยาวนาน 

น าท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) น าท่าน

สัมผัสวิถีชีวิตของเมืองชาวประมงท่ีเรียงรายไปด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ รวมไปถึงท่าเรืออัน
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แสนคึกคักของเมือง อีกท้ังยังเป็นเมืองท่ียังคงอนุรักษ์อนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายแบบด้ังเดิม

ของชาวดัตช์ไว้ท่ีเมืองนี้อิสระให้ท่านได้ชมเมืองและเลือกซื้อขอวงฝากของท่ีระลึกได้ตามอัธยาศัย 

 

ได้เวลาอันสมควร 

 เพื่อให้ท่านได้มีเวลาท าการคืนภาษี (Tax Refund) 

21.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ โดยเที่ยวบินที่ EK150  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

บนเคร่ือง) 

 

06.30 น. เดินทางถึง  (เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง) 

09.40 น. เดินทางสู่   โดยสายการบินเอมิเรตต์ เที่ยวบินที่ EK372 

18.55 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความ

เหมาะสมทั้งนีข้ึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที่

ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรอือาจะมีการปิดปรบัปรุง หรอือาจท าการจองไม่ได้เนื่องจากต้องรอกรุป๊คอน

เฟิร์มก่อนท าการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความ

วันทีแปด สนามบินนานาชาติดูไบ • สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 

แกรนด์ทราเวล
65 LARDPROW SOI.65 WANGTONGLANG BANGKOK
10310

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/08616

 025393681

 grandtravelthailand@hotmail.com

 http://www.grandtravelthailand.com

มหัศจรรย์...เบเนลักซ์ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ลักแซมเบิร์ก เบลเยี่ยม - หน้าที่18 -



BT-EUR187_EK 

ปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ และขอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานที่ที่แน่นอนก่อนเดินทาง 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วันเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ ่

เด็กอายุต่ากว่า 

12 ปีพักกับผูใ้หญ่ 

1 ท่าน 

เด็กอายุต่ากว่า 

12 ปีพักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มเีตียง) 

พักเด่ียวเพิ่ม 

05 – 12 เมษายน 2566 26+1 89,999 89,999 88,999 +12,000 

12 – 19 เมษายน 2566 26+1 93,999 93,999 92,999 +12,000 

ราคารวมค่าวซี่า ทิปไกด์ท้องถ่ิน ค่าเข้าแต่ละสถานทีต่ามโปรแกรมเรยีบรอ้ยแล้ว 

รายละเอยีดเพ่ิมเติม ราคา 

ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาเดิม 

***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าท่ีกอ่นท าการจองค่ะ*** 
110,000-120,000 

กรณีท่ีมีต๋ัวเคร่ืองบินแล้วหักออกจากค่าทัวร์ 20,000 บาท 

*** การนัต ี15 ท่านออกเดินทางพรอ้มหัวหน้าทัวรค์นไทย*** 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 

✓ ต๋ัวเคร่ืองบินชั้นประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง  

✓ ท่ีพักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีท่ีโรงแรมไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้อง

เพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเด่ียว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
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✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ (ท้ังนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปล่ียนแปลงในเร่ืองของน้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ 

หรืออ่ืนใดท่ีเป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดตามการเปล่ียนแปลงตาม

ประกาศนั้นๆ) 

✓ ค่ารถโค้ชน าเท่ียวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน) 

✓ ค่าน้าด่ืมบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

กรณมีวีีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท 

✓ ค่าไกด์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 

✓ ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

และปัญหาสุขภาพอ่ืนๆของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด

ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

**ทิปหัวหน้าทัวร ์ไม่บังคับ ขึน้อยู่กับความพึงพอใจของท่าน** 
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เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิกทวัร ์

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 40,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระ

ก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าท้ังหมดไม่ว่า

กรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท ากอ่นการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

กรณีวีซ่าท่ีท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดข้ึน

ดังต่อไปนี้ 
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• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแม้ว่า

จะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา  

• ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซึ่งต๋ัวเป็นเอกสารท่ีส าคัญในการย่ืนวีซ่า 

หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ต๋ัวเคร่ืองบินถ้าออกต๋ัวมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมี

ค่าธรรมเนียมท่ีท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละ

สายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกต๋ัวท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าต๋ัวตามจริงเท่านั้น  

• ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดน

ค่ามัดจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันท่ีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่า

ห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ  

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

100%  

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ 

ต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง

บริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ

บริษัท ฉะนั้น ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

• บริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีนั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก 

ทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ต๋ัวเคร่ืองบิน, ห้องพัก

ท่ีได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึง

จะสามารถย่ืน วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว 

ซึ่งทาง ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี

เจ้าหน้าท่ีของบริษัท คอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์

เป็นผู้ก าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และ

ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียง

ตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 
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• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (10 ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

ฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 

10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ี

เกิดข้ึนจริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

• เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

โรงแรมที่พักและสถานทที่องเที่ยว 

❖ ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน 

บริษัทฯขอแนะน าใหท้่านเปิดห้องพักเปน็แบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 

เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย 

❖ การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้หอ้งพักแบบเด่ียวSingle ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

❖ โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนา้ 

ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกตา่งกัน 

❖ กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

❖ โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิต่า จะมีบริการ

เคร่ืองปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านัน้ 
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❖ บางสถานท่ีในยุโรปอาจปดิในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรง

กับวันเหลา่นี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหนา้ หากทราบ

เวลาท่ีแน่นอนกอ่นเดินทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , 

เปล่ียนแปลงเท่ียวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการ

เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับใน

เง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้ 
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➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหนา้ปจัจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 

อาจท าให้ท่านโดนปฏิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้า

เปล่ียนไป ดังนั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง

ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

**กรุณากรอกข้อมูลส าคัญส าหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบรษัิทฯที่ได้ระบุในรายการทัวรท์ั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

แกรนด์ทราเวล
65 LARDPROW SOI.65 WANGTONGLANG BANGKOK
10310

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/08616

 025393681

 grandtravelthailand@hotmail.com

 http://www.grandtravelthailand.com

มหัศจรรย์...เบเนลักซ์ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ลักแซมเบิร์ก เบลเยี่ยม - หน้าที่25 -



BT-EUR187_EK 

 

 

 

  

แกรนด์ทราเวล
65 LARDPROW SOI.65 WANGTONGLANG BANGKOK
10310

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/08616

 025393681

 grandtravelthailand@hotmail.com

 http://www.grandtravelthailand.com

มหัศจรรย์...เบเนลักซ์ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ลักแซมเบิร์ก เบลเยี่ยม - หน้าที่26 -



BT-EUR187_EK 

 

  

แกรนด์ทราเวล
65 LARDPROW SOI.65 WANGTONGLANG BANGKOK
10310

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/08616

 025393681

 grandtravelthailand@hotmail.com

 http://www.grandtravelthailand.com

มหัศจรรย์...เบเนลักซ์ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ลักแซมเบิร์ก เบลเยี่ยม - หน้าที่27 -



BT-EUR187_EK 

 

  

แกรนด์ทราเวล
65 LARDPROW SOI.65 WANGTONGLANG BANGKOK
10310

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/08616

 025393681

 grandtravelthailand@hotmail.com

 http://www.grandtravelthailand.com

มหัศจรรย์...เบเนลักซ์ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ลักแซมเบิร์ก เบลเยี่ยม - หน้าที่28 -



BT-EUR187_EK 

 

  

แกรนด์ทราเวล
65 LARDPROW SOI.65 WANGTONGLANG BANGKOK
10310

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/08616

 025393681

 grandtravelthailand@hotmail.com

 http://www.grandtravelthailand.com

มหัศจรรย์...เบเนลักซ์ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ลักแซมเบิร์ก เบลเยี่ยม - หน้าที่29 -



BT-EUR187_EK 

 

      

  

 

 

 

             

แกรนด์ทราเวล
65 LARDPROW SOI.65 WANGTONGLANG BANGKOK
10310

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/08616

 025393681

 grandtravelthailand@hotmail.com

 http://www.grandtravelthailand.com

มหัศจรรย์...เบเนลักซ์ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ลักแซมเบิร์ก เบลเยี่ยม - หน้าที่30 -



BT-EUR187_EK 

 

 

 

แกรนด์ทราเวล
65 LARDPROW SOI.65 WANGTONGLANG BANGKOK
10310

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/08616

 025393681

 grandtravelthailand@hotmail.com

 http://www.grandtravelthailand.com

มหัศจรรย์...เบเนลักซ์ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ลักแซมเบิร์ก เบลเยี่ยม - หน้าที่31 -


