
 

ยโุรปแสนสวย 8 วนั บินตรงเชียงใหม่  

 ฝรัง่เศส-เบลเยีย่ม-เนเธอรแ์ลนด-์เยอรมนั 

โกลเบิลทวัรน์ ำทำ่นบินตรงจำกเชียงใหม่โดยสำยกำรบินระดบัหำ้ดำว  รำยกำรเที่ยวสบำยๆ ไม่เหน่ือย  ไม่

ตอ้งนัง่รถทั้งวนัทั้งคืน ยืน่วีซ่ำทีเ่ชียงใหม่สะดวกสบำย ไม่ตอ้งบินไปท ำวีซ่ำทีก่รุงเทพ  เทีย่วสวนทิวลิปช่วงทีด่อก

สวยทีสุ่ด  หน่ึงปีมีครั้งเดียว ลิ้ มลองหอยแมลงภู่อบ อำหำรขึ้ นชื่อของเบลเยีย่ม ขำหมูเยอรมนั มำแลว้ตอ้งมำลอง 

และยงัไดช้อ้ปป้ิงสินคำ้แบรนเนม เมดอินยุโรป อีกดว้ย  

 บินตรงเชียงใหม่     ท ำวีซ่ำท่ีเชียงใหม่    

 รำคำน้ีรวมค่ำวีซ่ำแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

11เมษำยน เชียงใหม่ – ดอฮำร ์- ปำรสี  

05.00 น. คณะพรอ้มเช็คอินท่ีสนำมบินเชียงใหม่ อาคารต่างประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบินการต์าร ์(เชคทรู) 

07.10 น. คณะเดินทางสู่ปารีสโดยการบินการตารแ์อรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR 823 สายการบินดีท่ีสุดอนัดบั 1 จากการ  

จดัอนัดบั และอ านวยความสะดวกดว้ยทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ 

10.55 น. เดินทางถึงสนามบินดอฮาร ์ประเทศการต์าร ์ 

**** ระหว่ำงแวะรอตอ่เครือ่ง บรกิำรอำหำรภำยในสนำมบินดอฮำร ์**** 

15.20 น. ออกเดินทางสู่ปารีส โดยการบินการต์ารแ์อรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR037 

21.15 น. คณะเดินทางถึงปำรสี เมืองหลวงของประเทศฝรัง่เศส ประเทศท่ีมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบัสองของยุโรป 

และเป็นเมืองท่ีใฝ่ฝันของนักเดินทางจากทัว่โลกท่ีตอ้งการจะเดินทางมาเยือนซกัครั้งหน่ึง 

 เวลาท่ีฝรัง่เศสชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง   จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั MERCURE 

 ** ใหท้ำ่นพกัผ่อนหลงัจำกทีเ่ดินทำงมำตลอดวนั เพือ่จะไดอ้ำบน ้ำ พกัผ่อน ก่อนแตง่ตวัสบำยๆ

ออกไปเทีย่วในวนัรุง่ขึ้ น ** 

 

12เมษำยน  ปำรสี – หอไอเฟล - ประตชูยั - ชอ้ปป้ิง  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

08.00 น. น าคณะถ่ายภาพคู่กบัหอไอเฟล (Tour d’Eiffel) สญัลักษณ์ของกรุง

ปารีส ซ่ึงตั้งชื่อตามผู้ก่อสร้าง คือกุสตาฟ ไอเฟล หอคอยแห่งน้ี

ออกแบบใหเ้ป็นโครงสร้างเหล็กชัว่คราวมีความสูงถึง 800 ฟุต 

(267 เมตร)  ณ จุดท่ีถ่ายภาพสวยท่ีสุดซ่ึงจะเห็นหอไอเฟลเต็มภาพ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง Benlux Duty Free ซ่ึงอยู่ใกล้ๆ  พิพิธภณัฑล์ูฟร ์ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี 

อาทิ น ้าหอม เคร่ืองส าอาง เคร่ืองประดบั กระเป๋า Long Champ , Rimowa และ เคร่ืองหนังอื่นๆ  จากน้ัน

น าคณะผ่านชม จตุรสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) เสาหิน ท่ีอียิปตส่์งมาเป็นของขวญัใหก้บักรุง

ปารีส  น าท่านถ่ายภาพคู่กบั ประตชูยัแห่งนโปเลียน Arc de Triomphe ซ่ึงสรา้งขึ้ นระหว่างปี ค.ศ.1806 

-1836 ม ความสงู 50 เมตร ซ่ึงท่ีประตมูีรูปแกะสลกัฝังอยู่บนผนังนับรอ้ยๆรูป 

ใหท่้านไดเ้ดินชมบรรยากาศบนถนนชองป์เอลิเซ่ ถนนชื่อดงัของมหานครปารีส หรือแวะด่ืมกาแฟสบายๆ

บนถนนสายโรแมนติค  และเลือกซ้ือสินคา้แบรน์เนมมากมาย เช่น หลุยสว์ิตตอง รา้นใหญ่ท่ีสุดบนถนน

ชองป์เอลิเซ่       

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั MERCURE หรือเทียบเท่า 



 

 

13เมษำยน ปำรสี – บรสัเซลล ์– จตัรุสัGRAND PLATZ - เนเธอรแ์ลนด ์– ดมัสส์แควร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

08.30 น. น าคณะเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม เดินทาง 2.5 ชัว่โมง เดินทางถึงแล้วน าชม             

กรุงบรสัเซลสเ์ป็นท่ีตั้งขององคก์รระหว่างประเทศท่ีส าคญัหลายแห่ง    หน่วยงานส าคญัของสหภาพยุโรป

2 หน่วยงาน คือ คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) และคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป  

(Council of the European Union) ท่ีมีส านักงานใหญ่ในกรุงบรัสเซลส ์ นอกจากน้ีบรัสเซลสย์งัเป็นท่ีตั้ง

ของนาโต (NATO) อีกดว้ย   

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

พเิศษ ลิ้ มลองหอยแมลงภู่อบ อำหำรขึ้ นชื่อของเบลเยีย่ม  

 น าชม  จตัุรสั ลำก็รอง ปำลำช จตุัรัสกลางเมืองท่ีงดงามมากแห่งหน่ึงของ

ยุโรป โดยเฉพาะดา้นท่ีเป็นศาลากลางเป็นศิลปะแบบโกธิคมีรูปป้ันตามจัว่

ต่างๆสวยงามมาก รายรอบจตุัรสัน้ีจะมีรา้นขายดอกไม ้และรา้นขายของท่ีระลึกประเภทต่าง ๆ คุณภาพดี

ส าหรับนักท่องเท่ียว ถ่ายภาพคู่กับรูปป้ัน MANNEKKENPIS เป็นรูปป้ันเด็กชายผมหยิกก าลังปัสสาวะ  

สญัลักษณ์ของเบลเยี่ยม และแวะซ้ือช็อคโกแลตสินคา้มีชื่อของเบลเยี่ยมกลับบา้น นอกจากน้ีท่ีกรุงบรัส

เซลลย์งัขึ้ นชื่อกบัขนมวฟัเฟิลท่ีมีรสชาติแสนอร่อยใหไ้ดเ้ดินเลือกซ้ือชิมอีกดว้ย 

 
15.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่กรุงอมัสเตอรด์มัส ์ใชเ้วลาราว 2 ชัว่โมง  190 กิโลเมตร 

 น าคณะเดินทางสู่ ย่ำนดัมสแควร  ์ซ่ึงเป็นจุดใจกลางเมืองของ   

กรุงอัมสเตอรด์ัมส์ ดัมสแควร์ (Dam Square) เป็นลานกว้าง

ขนาดใหญ่ ท่ีมีสถานท่ีส าคัญๆตั้งอยู่มากมาย อย่างมุมหน่ึงเป็น

ท่ีตั้งของโบสถใ์หม่ท่ีสรา้งขึ้ นในตอนปลายศตวรรษท่ี 14 และผ่าน

การบูรณะซ่อมแซม ปรับปรุงจนถึงสรา้งใหม่ หลายต่อหลายจนมี

ความสวยงามน่าชมเป็นอย่างยิ่ง และก็จะเห็นอนุสาวรีย์แห่ง

เสรีภาพ เป็นรูปทรงกรวยสขาวสูงประมาณ 70 ฟุต สรา้งขึ้ นในปีค.ศ. 1956 เพื่อ เป็นอนุสรณ์แก่ผูท่ี้

       

    



 

เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งท่ี 2 บริเวณแห่งน้ียงัเต็มไปดว้ยสีสรรของไนทไ์ลฟ์อีกดว้ยไม่ว่าจะเป็นผับ บาร์  

รา้นชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร รา้นขายของท่ีระลึก  

เย็น  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเขา้ท่ีพกั โรงแรม GLODEN TULIP หรือเทียบเท่า 

 

14เมษำยน เนเธอรแ์ลนด ์–  สวนทวิลิป - COSTER DIAMOND – ล่องเรอืหลงัคำแกว้ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

08.30 น. หลงัอาหารกลางวนั บริการรถบนัน าท่านเดินทางสู่เมืองลิสเซ่  

09.30 น. เขา้ชม สวนเคอเคนฮอฟ ชื่นชมกบัความงามของดอกทิวลิปหลากสีสนั ท่ีก าลงัผลิแข่งกบัดอกไม ้

นานาพนัธุไ์ม่ว่าจะเป็น ไฮยาซินธห์รือเดลซ่ี บานสะพรัง่บนเน้ือท่ีกว่า 1,000 เอเคอร ์สลบักบัการจดัสวน

ท่ีสวยงามร่มร่ืน บนัทึกภาพของทุ่งทิวลิปสีแดง เหลือง ชมพ ูสุดหสุูดตาท่ีมิมีวนัลืมและชมการประกวดใน

เรือนกระจกท่ีท่านจะมหศัจรรยก์บัเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถสรา้งสรรคใ์หด้อกไม ้มีความงดงามดว้ย

รูปทรงและขนาดท่ีแตกต่างกนั 

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ภายในสวน เพื่อไม่ขดัจงัหวะการชมสวนของท่าน    

 

13.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงอมัสเตอรด์มัส์ 

14.00 น. น าท่านเขา้ชม เพชร COSTER DIAMOND ชมกรรมวิธีการเจียรนัย

เพชร 1 ในสินคา้ออกท่ีส าคญัของ  เนเธอรแ์ลนดท่ี์จะท าใหเ้ขา้ใจถึง

วิธีการในการเลือกซ้ืออญัมณีล ้าค่าน้ี ท่านมีโอกาสเขา้ชมโชวร์ูมท่ีจะน า

เพชรน ้าดีขนาดต่างๆ   จากน้ันน าท่านถ่ายภาพคู่กบัป้ายท่ีเป็น

สญัญลกัษณป์ระจ ากรุงอมัสเตอรด์มัส ์I  AMSTERDAM   

16.00 น. น าท่าน ลงเรอืหลงัคำกระจก  เพื่อชมบรรยากาศของเมืองเก่า  

  อมัสเตอรด์มัท่ีสรา้งอยู่ริม 2 ฝัง่คลองท่ีสรา้งขึ้ นตั้งแต่ยุคศตวรรษท่ี 

  16-18 ซ่ึงคลองน้ีขุดขึ้ นมาเพื่อควบคุมระดบัน ้าของแม่น ้าแอมสเตล 

  ท่ีมกัจะเอ่อลน้เขา้ท่วมในเมืองจนเป็นหน่ึงในต านานของชื่อเมืองและ 

  ปัจจุบนัชาวเมืองยงัใชส้ญัจรไปมาพรอ้มกบัสถาปัตยกรรมรูปปนูป้ัน

  ต่างๆ บงบอกถึงความมีฐานะ 



 

ศกัดินาและบา้นบางหลงัมีอายุเก่าแก่กวา่รอ้ยปี 

18.00 น. รบัประทานอาหารจีน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน   

พกัโรงแรม GLODEN TULIP หรือเทียบเท่า 

 

15เมษำยน เนเธอรแ์ลนด ์– หมู่บำ้นกงัหนั - เอำทเ์ลท ROERMOND     

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

08.30 น. น าท่านเท่ียวชม หมู่บำ้นกงัหนัลม Zaan Schan สญัลกัษณข์องเนเธอรแ์ลนดท่ี์มนุษยส์ามารถ  

เอาชนะธรรมชาติไดจ้ากการท่ีพื้ นท่ีส่วนใหญ่ของประเทศเป็นพื้ นท่ีต า่กว่าน ้าทะเลท่วมถึงแต่ชาวดชัน์ 

สามารถสรา้งกงัหนัลมใชว้ิดน้าสรา้งพื้ นท่ีดินใหเ้กิดขึ้ นได ้ ชมการผลิดเนยแข็งอาหารทอ้งถ่ินขึ้ นชื่อท่ีสุด

ของ ชาวดชัต ์ เยี่ยมชม โรงงานรองเทา้ไม ้ ศิลปหตัถกรรมของชาวดชัน์ ใหท่้านเลือกซ้ือของท่ีระลึกนานา

ชนิด และชีส รสต่างๆ อีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภต้ตาคาร 

13.00 น. น าท่านชอ้ปป้ิง ณ เอำทเ์ลท Roermond ใหท่้านไดซ้ื้อสินคา้แบรน์เนม มากมายกวา่ 185 รา้นคา้ รวมถึง

กระเป๋าแบรนดด์งัจากยุโรปเช่น GUCCI   PRADA   LANCEL เส้ือผา้ ADIDAS   DIESEL  แว่นตา RAYBAN   

อื่นๆอีกมากมาย  

18.00 น. จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

น าท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม NH HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

 

    

      



 

16เมษำยน    โคโลญจน ์- แฟรงคเ์ฟรทิ 

   07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

      08.00 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน ์(Cologne) หรือท่ีชาวเยอรมนัเรียกว่า เคิลน์ เป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบั 3 

ของประเทศ อยู่ทางทิศตะวนัตกของประเทศเยอรมนั เป็นเมืองอุตสาหกรรมริมฝัง่แม่น ้าไรน์ ศนูยก์ลาง

ทางการคา้ อุตสาหกรรม และศิลปะ ไดช้ื่อว่าเป็นเมืองท่ีมีการปกครองตนเองท่ียิ่งใหญ่ ทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของ

โรงงานผลิตน ้าหอม “ออดิโคโลญจน์ 4711” อนัมาจากบา้นเลขท่ี 4711 ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงงาน ผลิต

น ้าหอมในขณะน้ัน น าท่านชม มหาวิหารโคโลญจน์ หรือ (Kolner Dom)โดยเร่ิมก่อสรา้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.

1248 แต่มีปัญหาใหต้อ้งหยุดพกัการก่อสรา้งไปบา้ง จึงตอ้งใชเ้วลากว่าหกรอ้ยปีจึงสรา้งเสร็จสมบรูณใ์นปี 

ค.ศ.1880 มหาวิหารแห่งน้ี  เป็นศาสนสถานของคริสตศ์าสนาโรมนัคาทอลิก ลกัษณะสถาปัตยกรรมเป็น

แบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสงู 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตรนับเป็นวิหารท่ีใหญ่และสงูท่ีสุด

ในโลกในสมยัน้ัน (แมใ้นปัจจุบนัก็ยงัติดอนัดบัตน้ๆ) สรา้งเพื่ออุทิศใหนั้กบุญปีเตอร ์ และพระแม่มารี

ภายในมีแท่นหีบทองค าของกษัตริยท่ี์เดินทางมาตามดวงดาวเพื่อมาสกัการะพระเยซูในวนัท่ีพระองค์

ประสติู และจิตรกรรมประดบัดว้ยกระจกสี ท่ีบรรจงแต่งเป็นเร่ืองราวของพระเยซูคริสตอ์นัวิจิตรงดงาม 

มหารวิหารแห่งน้ี ไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากองคก์ารยูเนสโก เมื่อปี พ.ศ. 2536 จากน้ัน 

เชิญท่านอิสระเลือกซ้ือสินคา้ในย่านเมืองเก่า บริเวณถนน Hohestrasse ถนนชอ้ปป้ิงท่ีขึ้ นชื่อของเมือง

โคโลญจน์ เช่น เคร่ืองเหล็กตราตุก๊ตาคู่, น ้าหอมออดิ โคโลญจน์ 4711 เป็นตน้ 

      11.00 น.  ออกเดินทางสู่ แฟรงคเ์ฟิรท  ใชเ้วลาเดินทางราว 2.5 ชัว่โมง  เดินทางเรียบแม่น ้าไรน์ เสน้ทางสาย

 มรดกโลกทางน ้าของเยอรมนั  และแวะถ่ายภาพอนัสวยงามระหว่างทาง 

 12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ลิ้ มลองขำหมูเยอรมนั  รมิฝัง่แม่น ้ำไรนอ์นัสวยงาม 

ออกเดินทางต่อสู่แฟรงคเ์ฟิรท ระหว่างทางชมทั้งสองฝัง่แม่น ้าไรน์ท่ีมีการเพาะปลูกองุ่น  

ในอดีตและไม่มีท่ีไหนในโลกท่ีจะมีปราสาทยุคกลางท่ีไม่ซ ้ากันมากท่ีสุดเท่าท่ีบนชายฝั่งของแม่น ้า ไรน์ 

ป้อม Ehrenbreitstein ในเมือง Klblenz , ปราสาท Stolzenfels หรือ ปราสาท Marksburg ใน Braubach

หิน Loreley Rock! ต านานมีชีวิตท่ีหน้าผาสงูเหนือแม่น ้าไรน์  ปราสาท Schonburg ท่ี Oberwesel ปราสาท 

Pfalz ท่ียืนอยู่กลางน ้าใกล ้Kaub และหมู่บา้นไวน์ท่ีแสนโรแมนติกของ Bacharach กบัปราสาท  Stahleck 

ดว้ยเหตุน้ี ในเดือนมิถุนายน 2002 เสน้ทางล่องเรือในแม่น ้าไรน์ จึงไดร้ับการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก

ทางวฒันธรรม 

 

  



 

  15.00 น.  น าท่านชม จตัรุสัโรเมอร(์Romerberg) ซ่ึงเป็นจตุัรสัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE ROMER หรือ 

Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ตั้งอย่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตุัรสั ผ่านชม สถานีรถไฟ 

แฟรงกเ์ฟิรต์ ซ่ึงถือไดว่้าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหวัล าโพงในประเทศไทย โดยคร้งัเมื่อคราวเสด็จ 

ประพาสยุโรปของรชักาลท่ี5 เชิญเดินเล่นย่านถนน ZEIL ท่ีมีหา้งสรรพสินคา้ท่ีทนัสมยัและรา้นคา้มากมาย 

ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่หลากหลาย 

                             
 ค า่        รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

   น าท่านเขา้ท่ีพกั พกัโรงแรม     RAMADA HOTEL, FRANKFURT หรือเทียบเท่า 

 

17เมษำยน  แฟรงคเ์ฟิรท  – ดอรฮ์ำ – เชียงใหม่ 

06.30 น . รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

07.30 น . ออกเดินทางสู่สนามบิน ก่อนท าเอกสารขอคืนภาษี TAX REFUND 

10.55 น . เดินทางสู่เชียงใหม่  โดยสายการบินการต์าร ์เท่ียวบินท่ี QR070 

17.55 น. แวะสนามบินดอฮาร์ ประเทศกาตาร ์ประเทศในฐานะเจา้ภาพจดัการแข่งขนัเอเชียนเกมส ์ปี 2006 และ

ก าลังจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2022 แต่อาจไม่ทราบว่า ประเทศกาตาร์ มี

ประวติัศาสตรค์วามเป็นมาอย่างไร ท าไมจึงเป็นหน่ึงในประเทศท่่ีไดร้บัการจดัอนัดบัว่าเป็นประเทศร า่รวย

ท่ีสุดในโลก สนามบินท่ีเต็มไปดว้ยรา้นคา้ชอ้ปป้ิงสินคา้ดิวต้ีฟรีมากมาย ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือก่อนกลบับา้น 

20.00 น. ออกเดินทางต่อสู่เชียงใหม่ โดยสายการบินการต์าร ์เท่ียวบินท่ี QR822   

 

18เมษำยน  เชียงใหม่ 

06.00 น . คณะเดินทางถึงเชียงใหม่โดยสวสัดิภาพ 

 

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

 

 

 

 

 

 



 

อตัรำค่ำบรกิำร 

วนัที ่เดินทำง ผูใ้หญ ่
เด็ก  

(เอำเตยีงเสริม) 
พกัเดี่ยว 

เด็ก  

(ไม่เอำเตยีงเสรมิ) 

11 – 18 เม.ย. 61 69,900 67,900 82,900 64,900 

หมำยเหต ุ*เด็ก (อำยุ ต  ำ่กว่ำ 12 ขวบ ) 

 

อตัรำค่ำบรกิำรรวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั โดยสารการบินกาตารแ์อร ์

- น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ 30 กิโลกรมั / ท่าน, ภาษีสนามบิน , ประกนัภยัทางอากาศตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ 

- ท่ีพกั โรงแรม 6 คืน พกัหอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ 

- อาหาร, พาหนะน าเท่ียว, บตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ  

- มคัคุเทศกน์ าเท่ียวพดูภาษาไทย 

- Travel Gift set ท่านละ 1 ชุด 

- ประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ตามเงื่อนไขการประกนัภยั  

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนั 

 

อตัรำค่ำบรกิำรไม่รวม  

- ค่าน ้าหนักสมัภาระเกินกว่า 30 กิโลกรมั  

- ค่าอาหารและค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีท่านตอ้งการใบเสร็จก ากบัภาษี  

- ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 40 ยูโร/ท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการท าหนังสือเดินทาง (Passport) 

 

เงื่อนไขกำรจองและช ำระเงิน 

- มดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้ม ส าเนาพาสปอรต์ ในวนัท่ีจองทวัร ์ 

- ค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ ช าระ 15 วนั ก่อนถึงวนัเดินทาง  

 

เงื่อนไขกำรยกเลิก 

- แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั  ไม่คืนเงินมดัจ า  

- แจง้ยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 


