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      ชมดอกทวิลิปที่เนเธอรแ์ลนด์ 

            กบัเรอืล่องแม่น ้ำหร ู5 ดำว Avalon Waterways  

           
 

          อำทิตยท์ี ่3-อังคำรที ่12 พฤษภำคม 2563  ( 10 วัน )  

 

 

 

 บริษทั ชยัทวัรจ์้ำกดั 

โทร. 0 2212 8431Line ID: @chaitour 

ใบอนญุาตฯ เลขที ่11/461 

 

Avalon Waterways  ได้รับรางวัลอันดับ 1 เรือล่องแม่น ้าในยุโรปยอดนิยมในปี 2019 (Top-Rated European River 

Cruise Ship Lines 2019) จาก  Cruise Critic เว็บไซต์รีวิวการท่องเที่ยวด้วยเรือส้าราญจากการรวบรวมผลคะแนนและรีวิว

ของสมาชิกบนเว็บไซต์เมื่อปี  2018 - 2019  ขอเสนอเส้นทาง Tulip time river cruise ประเทศเนเธอร์แลนด์ ดินแดนแห่ง 

สายน ้า ธรรมชาติ กังหันลม และบ้านเรือนหลากสีสัน ชมเมืองรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) เมืองแห่งสถาปัตยกรรมยุคใหม่ เติม

ความสดใสกับหมู่มวลบุปผชาติที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ชมงานศิลปะอันเลื่องชื่อของ Peter Paul Rubens ภายในมหา

วิหารเมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp) ชมเมืองเกนท์ (Ghent) ที่มีสถาปัตยกรรมโกธิคและเรเนสซองค์อันโดดเด่น ชมเมืองเก่าอายุ

กว่า 1200 ป ีอดีตความรุ่งเรืองของอาณาจักรฟลันเดอร์ที่เมืองบรูจจ์ (Bruges) ชมศาลาว่าการที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งที่เมืองมิดเด

ลเบิร์ก (Middelburg) ชมเขื่อนยักษ์ Delta Work ที่เมือง Veere ชมป้อมปราการรูปดาวริมปากแม่น ้าและเดินเล่นชมเมืองที่

เมืองวิลเลมสตัด (Willemstad)  ล่องเรือชมหมู่บ้านเวนิชสุดน่ารักแห่งฮอลแลนด์ที่เมืองกีธูร์น (Giethoorn) เที่ยวและช้อปปิ้งที่

กรุงอัมสเตอร์ดัมก่อนกลับ 
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AVALON ARTISTRY IIเป็นเรอืล่องแม่น ้ำสไตล ์Suite ของ Avalon Waterways แบรนดเ์รอืหรู
ระดบั 5 ดำว ในเครอื Globus Family of Brands ที่ให้คุณได้พกัผ่อนโดยเปรยีบเสมอืนบ้ำนของคุณ เรำ
เลอืกสรรหอ้ง Panorama Suite ทีม่ขีนำดกวำ้ง 200 ตร.ฟุต พรอ้มหน้ำต่ำงบำนเลื่อนขนำดใหญ่ ทีใ่หคุ้ณไดช้ม
ววิสองฝ ัง่แมน่ ้ำแบบไรส้ิง่บดบงั นอกจำกน้ีท่ำนยงัไดเ้พลดิเพลนิกบัสิง่ควำมอ ำนวยควำมสะดวกมำกมำย อำท ิ
Free Wifi,  ศูนยอ์อกก ำลงักำย , จุดพกัผ่อนบนดำดฟ้ำซึง่เป็นลำนอำบแดด , อ่ำงน ้ำวน ,หอ้งอำหำร Sky 
Bistro ฯลฯ …  
ควำมพเิศษของเรอื Avalon ทีไ่ม่เหมอืนใคร  
- ทวัรส์ดุพเิศษของแต่ละเมอืงทีท่ ำขึน้โดยเฉพำะเพื่อแขกของเรอื Avalon โดยมคัคุเทศกแ์ละบุคลำกรทีม่คีุณภำพ  
- อำหำรทุกมือ้ทีจ่ดับนเรอืรวมเครื่องดื่ม Soft drink , Alcohol  / Afternoon tea  
- พรอ้มของว่ำงทีส่ลบัสบัเปลีย่นทุกวนัรวมทัง้อำหำรเบำๆ ก่อนอำหำรมือ้หลกั  
- ชำกำแฟ ขนม บรกิำรตลอด 24 ชม.  
- ช่วงเวลำแห่งควำมสขุหลงัอำหำรค ่ำฟงัเพลงบรรเลงสดุไพเรำะ   
เว็บไซต ์;  https://www.avalonwaterways.com/River-Cruise-Ships/Avalon-ArtistryII/ 

ขอ้มูลจ ำเพำะของเรือ   

 ควำมยำวของเรอื  361 ฟุต 
 ลกูเรอื   37   คน 
 ห้อง Panorama Suite  52  ห้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.avalonwaterways.com/River-Cruise-Ships/Avalon-ArtistryII/
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01. อำทิตย์ที่ 3 พฤษภำคม 2563      กรุงเทพฯ   
 

22.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์สายการบินการบินไทย (ROW D) เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยอ านวยความสะดวก  
 

02. จันทร์ที่ 4 พฤษภำคม 2563      กรุงเทพฯ – บรัสเซลล์-  อัมสเตอร์ดัม  
 

00.30 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 934 (12.10 ชม.) (Dinner,Breakfast) 
07.40 น.  ถึง สนามบิน กรุงบรัสเซลล์ (Brussels)  เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม  (Belgium) 
ผา่นขัน้ตอนศลุกากรและตรวจคนเข้าเมือง  
น าท่านเดินทางสู ่กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (235 กม./ 3 ชม.)  เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands)  
ชมสภาพเมืองที่มีคลองเลก็คลองน้อยตดัไปมาทัว่เมืองอยา่งเป็นระเบียบกวา่ 100 สาย และมีเขื่อนอยูท่ัว่ไปเนื่องจากเป็นแผน่ดินท่ี
สร้างถมขึน้จากบริเวณเดิมที่เป็นน า้ทะเล ปัจจบุนัเป็นนครที่อยูต่ ่ากวา่ระดบัน า้ทะเลประมาณ 4 เมตร  
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร   
15.00 น. น าทา่นเช็คอินขึน้เรือ AVALON ARTISTRY II ให้ทา่นได้ส ารวจสว่นตา่งๆของเรือ  
ได้เวลาสมควรรับทราบขัน้ตอนรักษาความปลอดภยัของเรือและช่วงเวลา Welcome Cocktail โดยกปัตนั     
อาหารค า่บนเรือ    
*** อาหารค ่าทกุมือ้เป็นอาหารพืน้เมือง 3 Course ที่จะมเีมนใูห้ทา่นเลอืกทกุวนัโดยเมนสูลบัสบัเปลีย่นไปตามเมืองทีเ่รือจอดคะ่    
ลอ่งเรือมุง่หน้าสู ่เมืองรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

03. อังคำรที่ 5 พฤษภำคม 2563    รอตเทอร์ดำม – สวนเคอเคนฮอฟ  
 

อาหารเช้าบนเรือ  
เรือเทียบท่าที่เมืองรอตเทอร์ดาม (Rotterdam)  เมืองท่าหลกัและเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้มาส
(Maas River) รอตเทอร์ดามมีลกัษณะต่างจากเมืองอื่นๆในเนเธอร์แลนด์ คือเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมยคุใหม่ ในปี ค.ศ.2007 
ได้รับการสง่เสริมการทอ่งเที่ยวเป็น “เมืองแหง่สถาปัตยกรรม” น าทา่นเดินทางสู ่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ตัง้อยู่ที่เมืองลิซ
เซ ่(Lisse)  ตื่นตากบัสีสนัอนัสวยงามของหมู่มวลบปุผชาติที่แข่งกนัชูช่อออกดอกบานสะพร่ังไปทัว่  สวนดอกไม้แห่งนีม้ีขนาด 70 
เอเคอร์ นบัเป็นสวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สดุในโลก เป็นแหลง่เพาะพนัธุ์และปลกู ดอกทิวลิป สญัลกัษณ์ ของเนเธอร์แลนด์ที่มีถึง 6 ล้าน
ดอก  จากนัน้น าทา่นกลบัเรือ 
อาหารกลางวนับนเรือ  (บฟุเฟ่ต์)  
ช่วงบา่ย ให้ทา่นพกัผอ่นบนเรือ อาทิ ฟังดนตรีบรรเลงสด ที่บริเวณ Panorama lounge & bistro หรือนัง่อา่นหนงัสอืพร้อมจิบชา 
กาแฟ พร้อมของวา่งที่ Club lounge  
อาหารค า่บนเรือ 
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ลอ่งเรือมุง่หน้าสู ่เมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp)  
  

 

04. พุธที่ 6 พฤษภำคม 2563      แอนต์เวิร์ป 
 

อาหารเช้าบนเรือ 
เทียบทา่ที่ เมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp) เมืองทา่ส าคญัในอดีต เป็นเมืองส าคญัของแคว้นฟลนัเดอส์ (Flanders) ในอดีตยคุกลาง 
ก่อนเปลีย่นมาเป็นประเทศเบลเยี่ยม(Belgium) โดยมีประชาชนที่เรียกขานวา่  ชาวเฟลมมิช (The Flemish) 
ปัจจบุนัเป็นศนูย์กลางการค้าเพชร เป็นเมืองแฟชัน่ของโลกและเคยเป็นท่ีอยูข่องศิลปินจิตรกรเอกแห่งยคุบารอคช่ือดงัอย่าง Peter 
Paul Rubens และที่น่ียงัเป็นท่ีตัง้ของมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สดุในเบลเยี่ยมอีกด้วย ชม Grote Markt  จตัรัุสใจกลางเมือง ที่
มีสญัลกัษณ์อยา่งอนสุาวรีย์ Brabo Fountain ที่แสดงให้เห็นถึงวีรกรรมอนัแสนกล้าหาญของ Brabo กปัตนัเรือชาวโรมนัท่ีสามารถ
ตดัแขนของยกัษ์และขว้างลงแมน่ า้ตามต านานของชาวเมือง และยงัเป็นที่ตัง้ของศาลาว่าการเมือง Town hall อาคารเก่าแก่อายุ
หลายร้อยปี และถือว่าเป็นอาคารที่สวยที่สดุในบริเวณจัตุรัสแห่งนีก็้ว่าได้ ช่ืนชมในความงดงามของกลุม่อาคารที่สร้างขึน้แบบ
เรเนสซองส์ที่ตัง้เรียงรายอยู่ในจตัรัุส จากนัน้น าท่านชม Cathedral of Our Lady เป็นโบสถ์สไตล์โกธิคขนาดใหญ่ที่สงูที่สดุใน
ประเทศเบลเยี่ยม มีความงดงามและถกูประดบัตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา โดยตวัโบสถ์ ซุ้มประต ูรูปปัน้ ทางเดิน ด้านในมีจดั
แสดงผลงานศิลปะของ Peter Paul Rubens เปิดให้ผู้คนที่หลงไหลในงานศิลปะเข้าไปชม เวลาสมควรน าทา่นเดินทางกลบัเรือ 
อาหารกลางวนับนเรือ  
เชิญทา่นพกัผอ่นบนเรือ  
อาหารค า่บนเรือ 
ลอ่งเรือมุง่หน้าสู ่เมืองเกนท์ (Ghent)   

  
 

05. พฤหัสบดีที่ 7 พฤษภำคม 2563   เกนท์-บรูจจ์      
 

อาหารเช้าบนเรือ 
เรือเทียบท่าที่เมืองเกนท์ (Ghent) ขึน้ช่ือว่าเป็น “อญัมณีแห่งฟลนัเดอส์” เป็นเมืองท่าริมแม่น า้ Leie (ภาษาดตัซ์ อ่านว่า เลอิ) 
เป็นเมืองใหญ่เป็นล าดบัสองของเบลเยี่ยม ตัง้อยูร่ะหวา่ง Brussels และ Brugge ถึงแม้ผงัเมืองของ Ghent จะเล็ก แต่ในยคุกลาง 
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Ghent กลบัเป็นเมืองที่ใหญ่และมัง่คัง่ที่สดุของยโุรปตอนเหนือ เคยรุ่งเรืองเทียบเท่ากบั Paris และ Constantinople  ต่อมาในยคุ
ปฏิวตัิอตุสาหกรรม Ghent ก็กลายเป็นศนูย์กลางการค้าขายและการทอผ้าของยโุรป จดัวา่เป็นเมืองที่ทรงอิทธิพล มีความสวยงาม
ของสถาปัตยกรรมแบบ Gothic และ Renaissance อนัโดดเดน่  น าทา่นเข้าชม วิหารนักบุญบาโว (St. Bavo’s Cathedral หรือ 

Sint-Baafskathedraal) เป็นมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากยเูนสโก และเป็นหนึ่งในสามหอคอยแห่งเกนท์ที่ตัง้ตระหง่านกลาง
เมืองเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองอย่างหนึ่ง ภายในโอ่อ่าอลงัการไปด้วยงานศิลปะจากยุคโรมนัและสไตล์โกธิคที่ดุดนัทว่าสง่างาม 
ภายในจัดแสดงภาพวาดและงานปัน้แกะสลกัล า้ค่ามากมาย ชิน้ที่โด่งดงัและเป็นเสมือนของคู่เมืองเกนท์เลยคือ “ภาพฉากหลงั
แท่นบชูาแห่งเกนท์” (Ghent Altarpiece) หรืออีกช่ือหนึ่งคือ “การบชูาแกะศกัดิ์สิทธ์ิ” (Adoration of the Mystic Lamb) เป็น
ผลงานชัน้ครูที่จดัได้วา่เป็นสมบตัิที่ล า้คา่ที่สดุชิน้หนึง่ของวงการศิลปะโลกเลยทีเดียว เป็นภาพวาดที่มีองค์ประกอบหลายชัน้ มีการ
บรรจุสญัลกัษณ์ศกัดิ์สิทธ์ิทางศาสนาไว้มากมาย ด้วยเทคนิกการวาด การลงสี และการออกแบบบนตวัภาพที่วาดลงบนแผ่นไม้
บานพบั เมื่อเปิดออกมาจะได้เห็นภาพของเหลา่นกับญุและเทวดาท่ีแสดงความเคารพช่ืนชมต่อแกะศกัดิ์สิทธ์ิ  ได้เวลาสมควรน า
ทา่นกลบัเรือ  
อาหารกลางวนับนเรือ  
น าทา่นเดินทางสู ่เมืองบรูจจ์ (Bruges)  เมืองส าคญัอีกเมืองหนึง่ของแคว้นฟลนัเดอส์ เป็นเมืองศนูย์กลางการค้าผ้าที่ใหญ่ที่สดุใน
ยโุรปเหนือ ในสมยัศตวรรษที่ 13 ....น าชม เมืองบรูจจ์  ที่ได้รับสมญาวา่เป็น นครเวนิสแหง่เฟรนเดอร์ ล่องเรือหลังคากระจก  ลดั
เลาะไปตามคลองสายต่างๆ ที่ท่านจะช่ืนชมอาคารบ้านเรือน  สถานที่ราชการ  และอาคารส าคญัต่างๆ รวมทัง้มหาวิหารประจ า
เมืองที่ได้รับ การอนรัุกษ์ไว้อยา่งดี และเป็นเมืองที่มีนกัทอ่งเที่ยวมาเยือนมากที่สดุ จากนัน้น าทา่นกลบัเรือ         
อาหารค า่บนเรือ  
ลอ่งเรือมุง่หน้าสู ่เมืองมิดเดลเบิร์ก (Middelburg) 
 
  
 
 
 
 
 

  

 

06. ศุกร์ที่ 8 พฤษภำคม 2563   มิดเดลเบิร์ก  
 

อาหารเช้าบนเรือ  
เรือเทียบทา่ที่ เมืองมิดเดลเบิร์ก (Middelburg) เป็นเมืองหลวงของรัฐ Zeeland 1ใน 12 รัฐของเนเธอร์แลนด์ เป็นเมอืงใหญ่และ 
เป็นเมืองป้อมปราการ จงึมีการขดุครูอบเมืองและมีสะพานเช่ือมเข้าตวัเมืองเป็นจดุๆ มช่ืีอเสยีงเป็นอนัดบัห้าของเมืองที่มีอนสุาวรีย์
มากที่สดุและมี City Hall จากนัน้น าทา่นกลบัเรือเพื่อเตรียมตวัเดนิทางไปเมืองเวียร์ (Veere) เพื่อชมเขื่อนเดลต้า 
อาหารกลางวนับนเรือ 
เดินทางถึงเมืองเวียร์ (Veere) เพื่อน าทา่นชมเขื่อนเดลต้า (Delta work) นวตักรรมเขื่อนแบบแทง่ซีเมนต์มหึมาที่ปักต่อขนานไป
กบัแนวเขื่อนเดิมซึง่ไมเ่พียงช่วยลดความรุนแรงของคลืน่แตย่งัชว่ยผลติกระแสไฟฟ้าอีกด้วย เขื่อนเดลต้าได้รับการขนานนามวา่เป็น
สิง่มหศัจรรย์อนัดบัท่ีแปดของโลกซึง่หากไมม่เีหตกุารณ์เขื่อนพงัทลายเมือ่ปี 1953 จนท าให้ชาวเมอืงเสยีชีวติเกือบสองพนัคน เขื่อน
เดลต้าที่สามารถป้องกันน า้ท่วมได้อีก 4,000 ปีก็คงไม่เกิดขึน้ ดงันัน้ ด้วยความตัง้ใจของมนุษย์ที่มุ่งมั่นรับมือกับอุปสรรคจาก
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ธรรมชาติอนัรุนแรง โครงการนีจ้ึงลลุว่งในปี 1997  จนได้ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่ที่ปากแม่น า้ด้านตะวนัออกของปากอ่าวแห่งรอตเทอร์
ดาม หลงัจากกินเวลาสร้างยาวนานถึง 30 ปี จากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัเรือ 
อาหารค ่าบนเรือ 

ลอ่งเรือมุง่หน้าสู ่เมืองวิลเลมสตัด (Willemstad) 

  
 

07.เสำร์ที่ 9 พฤษภำคม 2563    วิลเลมสตัด    
 

อาหารเช้าบนเรือ   
เรือเทียบทา่ที่ เมืองวลิเลมสตัด (Willemstad) เป็นเมืองที่อยูใ่นจงัหวดันอร์ทบราแบนต์ North Brabant แตต่ัง้อยูท่างตอนใต้ของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองทีม่ีเอกลกัษณ์คือมีป้อมปราการเป็นรูปดาว  6 แฉก น าทา่นเดินชมเมืองพร้อมถา่ยรูปกบักงัหนัลม
อนัเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์   
อาหารกลางวนับนเรือ 
ช่วงบา่ย น าทา่นท ากิจกรรมตา่งๆ เช่น จ็อกกิง้ โดยผู้น ากิจกรรมของทางเรือ หรือ ร่วมกิจกรรมชิมชีส บนเรือ  
อาหารค า่บนเรือ พร้อม Farewell Gala Dinner  
ลอ่งเรือมุง่หน้าสู ่กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) 

  
 

08.อำทิตย์ที่ 10 พฤษภำคม 2563   กีธูร์น - อัมสเตอร์ดัม  
 

อาหารเช้าบนเรือ 
เดินทางขึน้ตอนเหนือของเนเธอร์แลนด์  ชมหมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) หมูบ้่านเลก็ๆในเนเธอร์แลนด์ ซึง่ได้รับฉายาวา่ “เวนิสแห่ง
เนเธอร์แลนด์” เนื่องด้วยหมู่บ้านแห่งนีไ้ม่มีถนน พาหนะหลกัส าหรับที่นี่คือ เรือ โดยเส้นทางการเดินทางในหมู่บ้านจะเป็นคลอง
เลก็ๆ ชาวเมืองที่น่ีมีเรือกนัเกือบทกุบ้าน ลกูบ้านสว่นใหญ่เป็นชาวไร่ซึง่มีฟาร์มเป็นของตวัเอง และบ้านแต่ละหลงัสว่นมากมงุด้วย
ต้นกก ออกแบบคล้ายกระทอ่มทางแถบตะวนัตก  ซึ่งท าให้หมู่บ้านแห่งนีด้สูวยงามและมีเสน่ห์อย่างมาก  จึงท าให้มีนกัท่องเที่ยว
นิยมไปเที่ยวกนั เพื่อลอ่งเรือชมความงามและทศันียภาพภายในหมูบ้่าน   
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อาหารกลางวนับนเรือ 
เดินทางกลบั กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam)  น าชมสภาพเมืองที่มีคลองเล็กคลองน้อยตดัไปมาทัว่เมืองอย่างเป็นระเบียบกว่า 
100 สายและมีเขื่อนอยู่ทั่วไปเนื่องจากเป็นแผ่นดินที่สร้างถมขึน้จากบริเวณเดิมที่เป็นน า้ทะเล  ปัจจุบันเป็นนครที่อยู่ต ่ากว่า
ระดบัน า้ทะเลประมาณ 4 เมตร น าทา่น ลอ่งเรือหลงัคากระจก ชม กรุงอมัสเตอร์ดมั เมืองที่มีสีสนัด้วยคลองที่มีความยาวรวมกนั
กวา่ 97 กม. และสะพานกวา่ 600 แหง่ ...ชมอาคารบ้านเรือนแบบดชัท์ ที่เหลา่พอ่ค้าวาณิชสร้างขึน้เมื่อร้อยกวา่ปีที่แล้ว จากนัน้น า
ทา่นชมโรงงานเจียรนยัเพชร Coster Diamond แหลง่ผลติและสง่ออกที่ส าคญัของประเทศ  
อาหารค า่บนเรือ  
  
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

09. จันทร์ที่ 11 พฤษภำคม 2563     อัมสเตอร์ดัม – บรัสเซลล์ -  กรุงเทพฯ 
 

อาหารเช้าบนเรือ  
07.00 น. เช็คเอาท์ออกจากเรือ น าทา่นเดินทา่นสูส่นามบิน กรุงบรัสเซลล์ (235 กม./ 3 ชม.) 
13.30 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 935 (11.05 ชม.)  

10. อังคำรที่ 12 พฤษภำคม 2563      กรุงเทพฯ 
 

05.35 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ  
              - กลบับ้านด้วยความสนกุสนานและประทบัใจยิ่ง 
หมายเหตุ     ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 
 

  อตัรำคำ่บรกิำร  
Royal Deck (Cat P) พักห้องละ 2 ท่าน  

ค่าทัวร์ (รวมค่าเรือ)  133,000 .- บาท / ท่าน  
หากต้องการพกัเดี่ยวโปรดสอบถาม  

 

หมายเหต ุ    -      อตัรานีไ้มร่วมตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศสายการบินไทย  
04MAY  TG 934   BKK-BRU   00.30-07.40  04MAY   
11MAY TG 935   BRU-BKK   13.30-05.35  12MAY 

- คา่ตัว๋เคร่ืองบิน TG ชัน้ทศันาจร  เร่ิมต้นท่ี 32,000 .-บาท ถึง 39,000 .-บาท 

- คา่ตัว๋เคร่ืองบิน TG ชัน้ธุรกิจ  เร่ิมต้นท่ี 133,500 .-บาทถงึ 182,000 .-บาท 

- คา่ภาษีน า้มนั อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ ณ วนัท่ีออกตัว๋  
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ตดิตอ่  : ซงั  /  ไปรท ์    โทร. 0 2212 8431  ตอ่   123 , 124 

Line ID : @chaitour  E-mail : outbound@chaitour.co.thโทรสำร. 0 2211 0119 

จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

อตัรำนี รวม 
1. คา่เรือ ห้องพกัประเภท (Royal Deck Cat P) (พกัห้องละ 2 ทา่น)  
2. คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ตามรายการ  
3. คา่พาหนะ พร้อมคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  
4. คา่ภาษีสนามบิน คา่ธรรมเนยีมวซีา่ และคา่ขนสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้ (น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม) 
5. ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางในวงเงินทา่นละ 1,500,000 บาท  (อายเุกิน 70 ปี ความคุ้มครองลดลงคร่ึงหนึง่) 
6. มคัคเุทศก์จากชยัทวัร์ดแูลทา่นตลอดการเดินทาง 
7. คา่ทิปเจ้าหน้าที่บนเรือและมคัคเุทศก์   

อตัรำนี ไมร่วม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบิน  
2. คา่หนงัสอืเดินทาง 
3. คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่งๆ อาทิ อาหาร เคร่ืองดื่มพิเศษ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 

ระเบยีบกำรสำ้รองกำรเดนิทำงเฉพำะคำ่ทวัร(์รวมคำ่เรอื) 

1.  งวดที่ 1 ส ารองการเดินทางมดัจ าทา่นละ 79,000 บาท  
2.  ช าระสว่นท่ีเหลอื ภายในวนัท่ี 3 เมษายน 2563  
3.  กรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่าย ตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
 3.1 ยกเลกิหลงัส ารองการเดินทางยดึเงินมดัจ า 
 3.2 ยกเลกิหลงั 3 เมษายน 2563 หกัคา่ใช้จา่ยตามจริง 
 (คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง จะเป็นเร่ืองคา่เรือ คา่รถ คา่อาหาร คา่เข้าชม คา่วีซา่ ถ้ามี) 

หมายเหตุ หากต้องการให้ชยัทวัร์จองตัว๋เคร่ืองบิน คา่ตัว๋จะช าระเต็มจ านวนตามวนัท่ีออกตัว๋ 

เอกสำรกำรยืน่วซีำ่ 

1. หนงัสอืเดินทาง มีอายใุช้งานเหลอืไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน 
2. รูปถ่าย ส ีฉากหลงัขาว ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป (ไมส่วมแวน่ตา, ไมใ่สเ่คร่ืองประดบัตา่งๆ และไมส่วมเสือ้สขีาว) 
3. หลกัฐานการเงิน  
4. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบตัรประชาชน (ใบสตูิบตัร ถ้าต า่กวา่ 18 ปี) 
5. หลกัฐานอื่น ๆ – กรุณาระบวุนัเดินทางลงในเอกสารประกอบการยื่นวีซา่ 
 5.1 จดหมายรับรองการท างาน ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั กรณีเป็นลกูจ้าง 
 5.2 ส าเนาหนงัสอืรับรองจดทะเบียนบริษัท          กรณีเป็นเจ้าของกิจการ 
 5.3 จดหมายรับรองการศกึษา ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั  กรณีเป็นนกัศกึษา 
6. หลกัฐานอื่นๆ ท่ีจะต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ - ใบสตูิบตัร, ใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ, ใบทะเบยีนสมรส, ใบมรณะบตัร เป็นต้น 
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