
#15416 ทัวรยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมัน เนเธอรแลนด
7 วัน 4 คืน พระราชวังแวรซายน สวนเคอเคนฮอฟ บิน EK
ทัวรยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมัน เนเธอรแลนด จัตุรัสคองคอรด ลองเรือ
บาโตมุช แกลเลอรี่ลาฟาแยตต อนุสรณอะโตเมี่ยม จัตุรัสกรองดปลาสต เมเนเก
นพีส มหาวิหารโคโลญ หมูบานกีธูรน ลองเรือหลังคากระจก หมูบานกังหันซานส
คันส



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานชารลเดอโกลล - ปารีส - จัตุรัสคองคอรด - ถนนชองเอ
ลิเซ - ประตูชัยนโปเลียน - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล - ลองเรือบาโตมูซ - ดิวต้ีฟรี -
หางแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต

  

Best
Western
Pluz Paris
Velizy หรือ
เทียบเทา

3 แวรซายส - พระราชวังแวรซายส - บรัสเซลล - อนุสรณอะโตเม่ียม - จัตุรัสแกรนดเพลซ -
เมเนเกนพีส   

Holiday Inn
Brussels
Airport หรือ
เทียบเทา

4 โรมอนดเอาทเลต - โคโลญ - มหาวิหารโคโลญจน   

Best
Western
Leoso
Leverkusen
หรือเทียบเทา

5 หมูบานกีธูรน - สวนเคอเคนฮอฟ (เทศกาลดอกทิวลิป) - อูเทรคท   

Van Der
Valk
Breukelen
หรือเทียบเทา

6 อัมสเตอรดัม - ลองเรือกระจก - บริษัทเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร - หมูบานกังหันลม
ซานสคันส - ทาอากาศยานอัมสเตอรดัม สคิปโฮล    -

7 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

9 ก.ค. 63 - 15 ก.ค. 63 ฿49,900 ฿49,900 ฿49,900 ฿6,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานชารลเดอโกลล - ปารีส -
จัตุรัสคองคอรด - ถนนชองเอลิเซ - ประตูชัยนโปเลียน -
จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล - ลองเรือบาโตมูซ - ดิวตี้ฟรี -
แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต

กําหนดการทั้งหมด

คณะเดินทางวันท่ี 10 เมษายน 2563 เป็นตนไป ออกเดินทางเวลา 21.05 น. และถึงดูไบ เวลา 00.50 น.

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

17.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 เคานเตอร T สายการบินเอมิ
เรตส โดยมีเจาหนาท่ี คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

20.35 น. ออกเดินทางสู ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 373
คณะเดินทางวันท่ี 10 เมษายน 2563 เป็นตนไป ออกเดินทางเวลา 21.05 น. และถึงดูไบ เวลา 00.50 น.

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.50 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปล่ียนเครื่อง

03.20 น. ออกเดินทางตอสู กรุงปารีส โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบิน EK 71
คณะเดินทางวันท่ี 10 เมษายน 2563 เป็นตนไป ออกเดินทางเวลา 04.05 น. และถึงปารีส เวลา 09.25 น.

08.00 น. ถึง สนามบินถึงทาอากาศยานชารล เดอ โกลด ประเทศฝรั่งเศส นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง)

นําทานเดินทางเขาสู มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองท่ีมีมนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1
ใน 10 ของโลกท่ีนักทองเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล้ํา
สมัยแหงหน่ึงของโลก ท่ีทรงดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเป็น
หน่ึงในเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

่ ่



นําทานผาน ลานประวัติศาสตรจัตุรัสคองคอรด (Place de la Concorde) ท่ีพระเจาหลุยสท่ี 16 และพระนางมารีอังตัว
เนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส แลวผานเขาสู ถนนสายโรแมนติกชองปเอลิเซ (Champs
Elysees) ซ่ึงทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสูประตูชัยนโปเลียน

นําชมและถายรูปคูกับ ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอา
สเตอรลิทซในปี 1805 โดยเริ่มสรางขึ้นในปี ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จในปี ค.ศ.1836

นําทานถายรูปเป็นท่ีระลึกกับกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณท่ีโดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีสดวยความสูงถึง
1,051 ฟุต ซ่ึงสรางขึ้นในปี ค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําทาน ลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมน้ําแซนด ท่ีไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน้ํา เป็นอีกหน่ึงประสบการณท่ีนาประทับใจ

จากนั้นเชิญเลือกซ้ือสินคาแฟชั่นราคาถูกใน รานคาปลอดภาษี (Paris Look Duty Free Shop) อาทิ เชน เครื่องสําอาง
น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเปา

จากนั้นพาทานสัมผัสกับบรรยากาศท่ีเต็มไปดวยนักชอปป้ิงจากท่ัวทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลางกรุงปารีสท่ี
แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) หรือทานสามารถเลือกซ้ือสินคาของสวิสจากราน Bucherer รานดังของสวิส ท่ี
มีสาขาเปิดอยูใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกาย่ีหอดัง อาทิเชน Rolex,
Omega, Tag Heuer เป็นตน

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี

ทาอากาศยานดูไบ

ทาอากาศยานชารลเดอโกลล

ปารีส

 เชา

สนามบินเมืองดูไบ เป็นสนามบินท่ียุงท่ีสุดในโลก เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ และยุงเป็น
ออันดับ 5 ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารท้ังหมด มีขนาดใหญมาก

หรือเรียกโดยท่ัวไปวา ทาอากาศยานรัวซี (Roissy) ตั้งอยูท่ีรัวซี กรุงปารีส ฝรั่งเศส อยู
หางจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 25 กิโลเมตร นับเป็นประตู
สําคัญในการเดินทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของ
สายการบินแอรฟรานซดวย

ปารีส เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส จากการตั้งถิ่นฐานมากวา 2 พันปี ปัจจุบันกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล้ําสมัยแหงหน่ึงของโลก และ
ดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุง
ปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก



จัตุรัสคองคอรด

ถนนชองเอลิเซ

ประตูชัยนโปเลียน

จัตุรัสทรอคาเดโร

หอไอเฟล

จัตุรัสคองคอรด (PLACE DE LA CONCORDE) เป็นจัตุรัสท่ีกวางใหญท่ีสุดในกรุง
ปารีส สรางในสมัยพระเจาหลุยสท่ี 15 นอกจากโอเบลิสกสูง 23 เมตร อายุกวา 3,000 ปี
และจตุรัสคองคอรด ยังสถานท่ีเป็นลานประหารชีวิตพระเจาหลุยสท่ี 16 และ พระนางมารี
อังตัวเนตดวยเครื่องกิโยติน จัตุรัสลา คองคอรด สิ่งสําคัญท่ีจัตุรัสน้ี คือ เสาหินโอเบลิสก
ขนาดใหญ คําวา “โอเบลิสก” มีรากศัพทมาจากภาษากรีกคือ Obeliskos หมายถึง เหล็ก
แหลม เข็มหรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเป็นเสาสูง สรางจากหิน
แกรนิตขนาดใหญเพียงกอนเดียว ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ เรียวแหลมขึ้นสูยอดดาน
บนเป็นแทงสี่เหล่ียมสี่ดาน ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด และมักนิยมหุมหรือ
เคลือบดวยโลหะ เชน ทองคํา เหล็ก หรือ ทอง

เป็นถนนสายท่ีสวยงามและมีชื่อเสียงท่ีสุดของปารีส และเป็นยานการคาท่ีประกอบดวย
โรงละคร คาเฟ และรานคาหรูหรา ซ่ึงถือวาเป็นยานชอปป้ิงท่ีใหญท่ีสุดในปารีส สองขาง
ทางมีตนเชสตนัตท่ีไดรับการตกแตงอยางงดงาม ถนนสายใหญเสนน้ีมีชื่อเสียงและไดรับ
การยกยองไปท่ัวโลก เป็นหน่ึงในสุดยอดสถานท่ีสําหรับชอปป้ิงและชมผูคนเดินผานไป
มา ดวยความเฉิดฉายและแหวกแนว สะดุดตาในเวลาเดียวกัน

เป็นอนุสรณสถานสําคัญแหงกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูกลางจัตุรัสชารลส เดอ โก
ลล หรือเป็นท่ีรูจักกันในนาม จัตุรัสแหงดวงดาว อยูทางทิศตะวันตกของชองป-เซลิเซส
ประตูชัยแหงน้ีสรางขึ้นเพ่ือเป็นการสดุดีถึงวีรชนทหารกลาท่ีไดรวมรบเพ่ือประเทศ
ฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยางย่ิง ในสงครามนโปเลียน และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหาร
นิรนามอีกดวย

จัตุรัสทรอคคาเดโร อยูกลางกรุงปารีส เป็นจุดยอดนิยมในการชมวิวหอไอเฟล สามารถ
มองเห็นตัวหอไอเฟลไดท้ังหมดอยางชัดเจน เชิญเดินเลนชมบริเวณลานจัตุรัสคองคอรด
ออกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผูริเริ่มสรางเมืองแวรซายสใหพระเจาหลุยสท่ี14 เป็นจุด
สําคัญของเมืองปารีส เพราะสามารถเดินเท่ียวชมสถานท่ีนาสนใจรอบๆ ไดอยาง
เพลิดเพลินใจและยังไดชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมดวย

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูท่ี Champ de Mars ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศ
ฝรั่งเศส หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส และเป็นหน่ึงในสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 แวรซายส - พระราชวังแวรซายส - บรัสเซลล - อนุสรณอะโตเม่ี
ยม - จัตุรัสแกรนดเพลซ - เมเนเกนพีส

คณะเดินทางวันท่ี 10 เมษายน 2563 เป็นตนไป ออกเดินทางเวลา 04.05 น. และถึงปารีส เวลา 09.25 น.

เวลาทองถิ่นประเทศฝรั่งเศส ชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ลองเรือบาโตมูซ

ดิวต้ีฟรี

หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต

เป็นเรือท่ีใชใหทุกทานไดน่ังลองชมความงามของเมืองปารีสไดใหบรรยากาศในการแมน้ํา
แซนแมน้ําสายหลักของเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส การลองเรือบาโตมูชแตละครั้งจะได
ชมความสวยงามของสองฝากฝ่ังแมน้ําแซน

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

เป็นหางสรรพสินคาท่ีใหญและมีชื่อเสียงท่ีสุดในประเทศฝรั่งเศส สถานท่ีแหงน้ีเป็น
สวรรคของนักช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนมท่ี นิยมความหรูหรา ล้ําสมัย ท้ังเสื้อผา เครื่อง
ประดับ ผลิตภัณฑตกแตงภายใน เครื่องสําอาง สินคาทุกชิ้นท่ีน่ีถูกอัพเดท ใหใหมลาสุด
ไมตกเทรนดอยูตลอดเวลา เรียกวาอะไรใหมๆมา แกลเลอรี่ ลาฟาแยตตมีของกอนหา
งอ่ืนๆเสมอ

 คํ่า  Best Western Pluz Paris Velizy หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองแวรซายส เพ่ือนําเขาชมความงดงามของ พระราชวังแวรซายส (Versaille Palace) อันย่ิงใหญ (มี
ไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ท่ีสรางขึ้นตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสท่ี 14 ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ท้ัง
จิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซ่ึงเป็นการใชเงินอยางมหาศาล พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําทานเดินทางสู กรุงบรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม สถานท่ีตั้งสํานักงานใหญองคการสนธิ
สัญญาปองกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต

จากนั้นชมและถายรูปเป็นท่ีระลึกกับ อนุสรณอะโตเมี่ยม (Atomium) ซ่ึงเป็นสัญลักษณในการจัดงานแสดงสินคา
โลก“เอ็กซโป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถูกสรางขึ้นโดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญกวาโมเลกุลของจริงถึง
165 พันลานเทา

้ ่ ่ ่ ่



จากนั้นเขาสูจัตุรัสกลางเมือง จัตุรัสกรองดปลาสต (Grand Place) ท่ีมีชื่อเสียงกลาวขานกันวาสวยท่ีสุดแหงหน่ึงในยุโรป
ชมศาลาวาการเมืองและอาคารท่ีสวยงามโดยรอบจัตุรัส

นําชมและถายรูปกับ เมเนเกนพีส (Manneken pis) ซ่ึงเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอนตัวปัสสาวะอยาง
นารัก ผูสรางประวัติศาสตรและตํานานพ้ืนเมืองของชาวเบลเย่ียมซ่ึงมีการเลาขานกันมาหลากหลายตํานาน เชน มีเด็กชายชื่อจู
เลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพ่ือดับชนวนและปองกันเมืองไวได ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักน้ี เพ่ือ
ระลึกถึงความกลาหาญ

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

พักท่ี Holiday Inn Brussels Airport หรือเทียบเทา

แวรซายส

พระราชวังแวรซายส

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีโดงดังในฐานะท่ีเป็นท่ีตั้งของพระราชวังแวรซาย แวรซายเคยเป็นเมืองหลวง
ของราชอาณาจักรฝรั่งเศสโดยพฤตินัยเป็นเวลากวาหน่ึงศตวรรษ นับจาก ค.ศ. 1682 ถึง
1789 โดยปัจจุบันน้ีเมืองแวรซายไดเป็นชานเมืองท่ีรํ่ารวยของกรุงปารีส และยังคงเป็น
ศูนยกลางทางการปกครองและตุลาการท่ีสําคัญ

เป็นพระราชวังท่ีย่ิงใหญสวยงามอลังการแหงหน่ึงของโลก และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย
ของโลกยุคปัจจุบันอีกดวย แถมองคการยูเนสโกยังประกาศใหเป็นมรดกโลกมาถึง 30 ปี
แลว ดวยวามีความงามเป็นเลิศทางศิลปะยุคศตวรรษท่ี 18 ปัจจุบันก็เป็นพิพิธภัณฑใหนัก
ทองเท่ียวเขาชม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

บรัสเซลล

อนุสรณอะโตเมี่ยม

 บาย

เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม เมืองหลวงอยางไมเป็นทางการของสหภาพยุโรป
เมืองหลวงของกรุงเบลเย่ียมแหงน้ีถือไดวามีความสมบูรณแบบเหมาะแกการเป็นสถาน
ท่ีพักผอนในชวงวันหยุดสําหรับนักเดินทางท่ีปรารถนาจะไดสัมผัสกับอารยธรรมตะวันตก
ท่ีมีความเป็นสากล

สิ่งกอสรางท่ีตั้งอยูกรุงบรัสเซลส เมืองหลวงของประเทศ ถือกันวาเป็นสิ่งมหัศจรรยอีก
อยางหน่ึง สรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1958 ในงาน World Expo โครงสรางเป็นเหล็ก มีความ
สูง 102 เมตร มีน้ําหนักประมาณ 2,400 ตัน ในแตละอะตอมทําเป็นทรงกลม มีเสน
ผานศูนยกลางยาว 18 เมตร หอหุมดวยอลูมิเนียม ท่ีสะทอนแสงแดดเป็นประกาย เมื่อ
ยามตองกับแสงอาทิตย ทรงกลมแตละทรงกลมจัดแบงเป็นสองชั้น



วันท่ี 4 โรมอนดเอาทเลต - โคโลญ - มหาวิหารโคโลญจน

จัตุรัสแกรนดเพลซ

เมเนเกนพีส

เป็นจตุรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในยุโรป เป็นกลุมอาคารท่ีสรางดวยสถาปัตยกรรมท้ังบาโรค
โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็นสถานท่ีซ่ึงยูเนสโก ยกยองใหเป็นมรดกโลกตั้งแตปี ค.ศ.1983

เป็นน้ําพุขนาดเล็กหลอดวยทองแดงเป็นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกําลังปัสสาวะใสอาง มี
ความสูงประมาณ 61 ซ.ม. ตั้งอยูบริเวณใจกลางกรุงบรัสเซลส

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Holiday Inn Brussels Airport หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู Mcarthurglen Designer Outlet Roermond ประเทศเนเธอรแลนด (Netherlands) เอาทเลท
ขนาดใหญท่ีเป็นแหลงชอปป้ิงของคนเนเธอรแลนด, เยอรมัน และ เบลเย่ียม ท่ีนิยมมาเลือกซ้ือสินคาราคายอมเยานานาชนิด
อิสระให ทานไดเลือกซ้ือสินคาแบรนดเนมตางๆ

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองสําคัญริมแมน้ําไรน และเป็นเมืองใหญอันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี
ศูนยกลางทางการคา งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ท้ังยังเป็นแหลงผลิตน้ําหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ เท่ียวชมตัวเมืองโค
โลญ เมืองเกาสมัยโรมันเรืองอํานาจ

นําทานถายรูปคูกับ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซ่ึงเริ่มกอสรางมาตั้งแตปี 1248 แตมีเหตุทําใหตองหยุดพัก
การกอสรางไปบางสงผลใหตองใชเวลาสรางกวาหกรอยปีจึงเสร็จสมบูรณ ท้ังน้ีจึงแลวเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็น
ศาสนสถานของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารท่ีใหญและสูงท่ีสุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิค เป็นหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กวาง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงคเพ่ืออุทิศใหนักบุญปีเตอรและพระแมมารี

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง(ขาหมูเยอรมัน ,Pork Knuckle)

พักท่ี Best Western Leoso Leverkusen หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 5 หมูบานกีธูรน - สวนเคอเคนฮอฟ (เทศกาลดอกทิวลิป) - อู
เทรคท

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

โรมอนดเอาทเลต
เป็นเอาทเลตท่ีอยูใกลๆ กับพรมแดนประเทศเนเธอรแลนดและเยอรมัน เป็นสถานท่ีท่ีดี
ดวยหลากหลายของรานคาของดีไซเนอร ท่ีคะแนนจากแบรนดสินคาท่ีมีชื่อเสียงในราคาท่ี
ดี เตรียมตัวสําหรับฝูงชนกลุมใหญในวันหยุดสุดสัปดาห บอยครั้งท่ีไกดจะพานักทองเท่ียว
เดินทางไปชอปปงท่ีเอาเลตแหงน้ี เอาทเลทขนาดใหญท่ีเป็นแหลงชอปป้ิงของคน
เนเธอรแลนด, เยอรมัน และ เบลเย่ียม ท่ีนิยมมาเลือกซ้ือสินคาราคายอมเยาวนานาชนิด

โคโลญ

มหาวิหารโคโลญจน

 บาย

เมืองโคโลญจนเป็นท่ีมาของน้ําหอมชนิดหน่ึงท่ีเรียกวาออดิโคโลญจน ท้ังน้ีเพราะผูผลิต
น้ําหอมชนิดน้ีตั้งอยูในเมืองน้ี เสนหของโคโลญจนท่ีพิเศษสุดกวาเมืองใด ๆ ในเยอรมนี
คือ เทศกาลคานิวาล เทศกาลน้ีเริ่มขึ้นในวันท่ี 11 เดือน 11 เวลา 11 นาฬิกา 11 นาที
และ 11 วินาที ของทุกปี แลวจะดําเนินตอไปจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ ชวงเวลาดัง
กลาวท้ังเมืองจะมีการแสดงดนตรี วงโยธวาทิต การประกวดเตนรําของชุมชนตาง ๆ การ
แตงกายแบบแฟนซี ขบวนแห การด่ืมกินและสรวลเสเฮฮากันอยางสุดเหว่ียง

เป็นมหาวิหารคริสตโรมันคาทอลิกท่ีสําคัญในเมืองโคโลญ เป็นสถานท่ีประทับของอารช
บิชอปแหงโคโลญ สถานท่ีน่ีมีชื่อเสียงในฐานะเป็นท่ีศาสนสถานนิกายเยอรมันคาทอลิก
สถานท่ีแหงสรางขึ้นมาเพ่ือเป็นสถานท่ีประพิธีกรรมของสามมหากษัตริยแหงจักรพรรดิ
โรมันอันศักดิส์ิทธิแ์ละเป็นสถานท่ีเก็บหีบสามกษัตริยไว ณ ท่ีแหงน้ีดวย ปัจจุบันเป็น
สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญของเมืองแหงน้ี มีผูเย่ียมชมราวๆ 20,000 คนตอวัน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ขาหมูเยอรมัน ,Pork Knuckle

 Best Western Leoso Leverkusen หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเย่ียมชม หมูบานกีธูรน (Giethoorn Village) เมืองท่ีไดรับฉายาวา “เวนิสแหงเนเธอรแลนด” เมืองเล็กๆท่ีมีผูคน
อาศัยอยูประมาณ 2,600 คน เป็นหมูบานท่ีปราศจากถนนหมูบานท่ีเต็มไปดวยคลอง ทะเลสาบ จึงทําใหปราศจากมลพิษผูคนใน
หมูบานจะเดินทางโดยการใชเรือเป็นพาหนะโดยลัดเลาะคลองท่ีมีความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตร

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู เทศกาลดอกไมท่ีสวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ระหวางวันท่ี 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2563 บน
พ้ืนท่ีกวา 200 ไร เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการชื่น ชมความสวยงามของดอกไมนานาพันธุหลากสีท่ี ทานจะชื่นชอบและประทับ
ใจ เพลิดเพลินกับหมูมวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสันและไมดอกนานาพันธุท่ีบานสะพรั่งอยูในสวนสวยและเรือนกระจก
เชน ไฮยาซินธ จิเรเนียม ลิลล่ี เป็นตน

จากนั้นเดินทางสู เมืองอูเทรคต (Utrecht) เพ่ือใหทานไดพักผอนในค่ําคืนน้ี

ค่ํา

่



วันท่ี 6 อัมสเตอดัม - ลองเรือกระจก - บริษัทเจียระไนเพชร - จัตุรัส
ดัมสแควร - หมูบานกังหันลมซานสคันส - ทาอากาศยาน
อัมสเตอรดัม สคิปโฮล

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางค่ํา ณ ภัตตาคารจีน

พักท่ี Van Der Valk Breukelen หรือเทียบเทา

หมูบานกีธูรน
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ชมเมืองท่ีไดรับฉายาวา เวนิสแหงเนเธอรแลนด " เมืองเล็กๆท่ีมีผูคนอาศัยอยูประมาณ
2,600 คน เป็นหมูบานท่ีปราศจากถนนหมูบานท่ีเต็มไปดวยคลอง ทะเลสาบ จึงทําให
ปราศจากมลพิษ ผูคนในหมูบานจะเดินทางโดยการใชเรือเป็นพาหนะโดยลัดเลาะคลองท่ีมี
ความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตร

สวนเคอเคนฮอฟ (เทศกาลดอกทิวลิป)

อูเทรคท

 บาย

เป็นสวนท่ีมีชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวโลก ดวยทิวลิปท่ีมีมากกวา 7 ลานตนในแตละปี รวมท้ัง
ไมหัวอ่ืนๆ เชน ลิลล่ี แดฟโฟดิล นาซิสซัส และไฮยาซินธ จะออกดอกบานสะพรั่งดูละลาน
ตา สวนไดถูกออกแบบไวอยางสวยงาม ประกอบไปดวยตนไมนอยใหญอันเกาแก มีทาง
เดินอันรมรื่น มีงานประติมากรรมประดับสวนอยูเป็นระยะ มีสระน้ําและน้ําพุ มีศาลาจัด
แสดงกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับดอกไมมากมาย

เมืองอูเทรคท (Utrecht) เมืองใหญอันดับ 4 ของเนเธอรแลนด ตั้งอยูใจกลางประเทศ จึง
เป็นศูนยกลางการคมนาคมทางรถไฟและรถยนต เมืองท่ีไดรับการยกยองจาก BBC
Travel เป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีความสุขท่ีสุดในโลก นําทานชมเมืองเกาอูเทรคท ซ่ึงไดรับ
การยกยองใหเป็นทางวัฒนธรรมในศตวรรษท่ี 7 ชมมหาวิหารประจําเมือง St Martin's
Cathedral (สรางในปี ค.ศ. 1254 - 1520) ท่ีตั้งของ Dome Tower ท่ีสูงถึง 112 เมตร
บันได 465 ขั้น ถือวาสูงท่ีสุดเนเธอรแลนด ใชเวลาสรางกวา 300 ปี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Van Der Valk Breukelen หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทาน ชมเมืองอัมสเตอรดัม โดยการลองเรือหลังคากระจก (Lovers Canal Cruises) ลัดเล้ียวเขาตามลําคลอง สัมผัส
ชีวิตความเป็นอยู รวมท้ังสภาพบานเรือนเกาแกอันงดงามสืบทอดมาตั้งแตสมัยศตวรรษท่ี 17 และทัศนียภาพของบานเรือนอัน
สวยงามอยางมีเอกลักษณ

จากนั้นชม สถาบันสอนการเจียระไนเพชร ท่ีมีชื่อเสียงทานจะไดสัมผัสและเรียนรูพ้ืนฐานในการดูและการเจียระไนเพชรใน
รูปแบบตางๆ พรอมกันนั้นยังไดมีโอกาสเลือกซ้ือเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และทานสามารถเลือกชมสินคาอ่ืน อยางนาฬิกา
ย่ีหอดังมากมาย อาทิ เชน Rolex, Panarai, Tag Heuer, IWC, Piaget, Longines, Omega, Tissot, Cartier, Breitling,
Chopard, รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอยาง Gucci, Diesel, DKNY, Chanel, Swatch ฯลฯ



นําทานสูบริเวณ จัตุรัสดัมสแควร (Dam Square) ศูนยกลางของเมืองใหเวลาทานเดินเลนอิสระยาน Red light district
ใจกลางกรุงอัมเตอรดัม ยานการคาเพศพาณิชท่ีถูกกฎหมาย อยูกลางเมืองอัมเตอรดัม

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู หมูบานกังหันซานสคันส (Zaanse Schans) หมูบานท่ีมีการอนุรักษกังหันลม และบานเรือนด้ังเดิมของ
ฮอลแลนด ซ่ึงปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑเปิดใหเขาชมวิถีชีวิตความเป็นอยูของชาวดัชต ท่ีใชกังหันลมกวารอยแหงในงาน
อุตสาหกรรมมาตั้งแตศตวรรษท่ี 17-18 โดยทําหนาท่ีผลิตน้ํามันจากดอกมัสตารด กระดาษงานไม นอกจากน้ีภายในหมูบาน
แหงน้ียังมียังมีโรงสาทิตวิธีการทําชีส ทําขนม ทํารองเทาไม ท่ีนาสนใจ

17.00 น. ถึงเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติสคิปโพ อัมสเตอรดัม ใหทานมีเวลาทําคืนภาษี (Tax
Refund) และมีเวลาชอปป้ิงสินคาปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน

ค่ํา

22.00 น. ออกเดินทางกลับสู ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK150
คณะเดินทางวันท่ี 25 มีนาคม 2563 เป็นตนไป ออกเดินทางเวลา 21.50 น. และถึงดูไบ เวลา 06.30 น.

อัมสเตอรดัม

ลองเรือกระจก

บริษัทเจียระไนเพชร

จัตุรัสดัมสแควร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงแหงเนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอัมสเตล (Amstel) ท่ีน่ีรายลอมไป
ดวยทัศนียภาพงดงามและสถาปัตยกรรมเกาแก เหมาะแกการเดินเลนซึมซับบรรยากาศ
แสนโรแมนติก หรือจะขี่จักรยานชมเมืองก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีนาสนใจ เพราะ
อัมสเตอรดัมถือเป็น ‘เมืองหลวงจักรยานโลก’ ท่ีผูมาเยือนจะพบจักรยานไดในทุกหนทุก
แหง

เป็นเรือหลังคากระจก ท่ีจะลองไปตามลําคลองของแมน้ําอัมสเทล ใหไดเห็นบานเรือน
แบบชาวดัชตท่ีสรางมาตั้งแตศตวรรษท่ี 17 มีเอกลักษณพิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ท่ีมี
ตะขออยูชั้นบนสุดของอาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบานระหวางเสนทางลองเรือผาน
บานเรือท่ีจอดอยูริมคลองท่ีมีอยูมากถึง 2,500 หลัง

สถาบันเจียระไนเพชร ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเนเธอรแลนด แสดงการสาธิตการเจียระไน
เพชร ท่ีมีชื่อเสียงของโลก

ตั้งอยูใจกลางเมือง และชื่อของจัตุรัสมีความเกี่ยวพันอยางมากกับชื่อของอัมสเตอรดัม ซ่ึง
มีท่ีมาจาก ‘เขื่อนท่ีอยูริมแมน้ําอัมสเตล โดยเขื่อนแหงแรกถูกกอสรางขึ้นในบริเวณจัตุรัส
เมื่อปีคริสตศักราช 1200 และปัจจุบันจัตุรัสแหงน้ีเป็นสถานท่ีตั้งของสถานท่ีทองเท่ียวนา
สนใจหลายแหง

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 7 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

คณะเดินทางวันท่ี 25 มีนาคม 2563 เป็นตนไป ออกเดินทางเวลา 21.50 น. และถึงดูไบ เวลา 06.30 น.

คณะเดินทางวันท่ี 25 มีนาคม 2563 เป็นตนไป ออกเดินทางเวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น.

่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

หมูบานกังหันลมซานสคันส
หมูบานกังหันลม ทางตอนเหนือหางจากอัมสเตอรดัม มีการอนุรักษกังหันลม และบาน
เรือนด้ังเดิมของฮอลแลนด ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑเปิดใหเขาชมวิถีชีวิตความเป็นอยูของ
ชาวดัชต ท่ีใชกังหันลมกวารอยแหงในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแตศตวรรษท่ี 17-18 โดยทํา
หนาท่ีผลิตน้ํามันจากดอกมัสตารด กระดาษงานไม

ทาอากาศยานอัมสเตอรดัม สคิปโฮล คํ่า

ชื่อเสียงของสนามบินสคิปโพลในอัมสเตอรดัมนั้นโดงดังมานานในฐานะสนามบินใหญ
และสําคัญของยุโรป ปีท่ีแลวรองรับผูโดยสารมากกวา 45 ลานคน แตก็เชนเดียวกับสนาม
บินอ่ืนๆท่ีมักเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึงเจาหนาท่ีหอควบคุมการบินบางคนเปิดเผยวาใชวานักบินทุก
คนจะยอมทําตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีหอควบคุมการบิน

 กิจกรรม เชา

07.45 น. ถึง สนามบินดูไบ เพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง

09.30 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 372
คณะเดินทางวันท่ี 25 มีนาคม 2563 เป็นตนไป ออกเดินทางเวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น.

ค่ํา

18.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานดูไบ เชา

สนามบินเมืองดูไบ เป็นสนามบินท่ียุงท่ีสุดในโลก เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ และยุงเป็น
ออันดับ 5 ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารท้ังหมด มีขนาดใหญมาก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ีกอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง

หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล
(แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

การชําระเงิน
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซาภายใน  3 วันนับจาก
วันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

4. ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 30 วันกอนการเดินทาง (ในวันเวลาทําการ) หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตุจําเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอจะตองไม

เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว)

5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี) คาประกันอุบัติเหตุคุมครองใน
ระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ สามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 
เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5
ลานบาท]

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 

9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (เฉพาะคาบริการ)

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจาก
ทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดิน
ทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เป็นตน

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศฝรั่งเศส (ผูเดินทางชําระหนางาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)

6. คาทิปพนักงานขับรถและไกดทองถิ่น (14 ยูโร)

7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 ยูโร)



วีซา
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา

1. การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถาน
ทูตงายขึ้น

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบ
ลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออก
มาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได 

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษา
อยูเทานั้น

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทาง
ตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่า
กวา 3 หนา

5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาส
ปอรต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

การขอวีซาเชงเกน (ฝรั่งเศส)

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7-10 วันทําการ

ย่ืนวีซาแสดงตนท่ีศูนยย่ืนวีซา TLS Contact

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด

ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ**

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ฝรั่งเศส)

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา
อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย) 

***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตาง
ประเทศ กรุณาแจงเจาหนาท่ีของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการ
เพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางท่ีถือพาสปอรตตางชาติดวย***

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือน รวบผม ใหเห็นหู เห็นค้ิว
หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึกและไมมีรองรอยชํารุด)

3. หลักฐานการเงิน
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคารท่ัวไป ยอนหลัง 3 เดือน ท่ีออกจาก

ทางธนาคารเทานั้น (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement เพ่ือใหอัพเดทไม
เกิน 15 วันหรืออยูในเดือนท่ีย่ืนวีซา)

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใชสําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพยยอนหลัง 3 เดือน (ของผูท่ีออกคาใชจาย) 

- Bank Statement จะตองสะกดชื่อ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขท่ีบัญชีครบทุกตัว และจะตองมีแสดงท้ังหมดในทุก
ๆ หนา

- Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเป็นรูปแบบท่ีเป็นตัวครึ่งกระดาษ A4 ไมสามารถใชย่ืนได รบกวน
แจงธนาคารใหออกเป็นรูปแบบฉบับเด็ม

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน
และสลากออมสิน**

4. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ

สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตน

่



- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน
1 เดือนนับจากวันท่ีออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถาน
ทูตท่ีย่ืน)

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือน
นับจากวันท่ีออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ี
ย่ืน)

5. เอกสารสวนตัว
- สําเนาทะเบียนบาน

- บัตรประชาชน

- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี)

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี)

- ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ปี ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุให

บุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย

- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตร
แตเพียงผูเดียว

***กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา 

หมายเหตุ
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น ท้ังน้ีบริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการ
อํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน

1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยางนอย

3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน
ตองเป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ํา
หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเป็น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา
ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การยกเลิก



1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทาง
ของทาน  ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ 

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรท้ังหมด

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล       


