
#15424 ทัวรยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด 8 วัน 5
คืน หมูบานกังหันลมซานสคันส เทศกาลทิวลิปสวนเคอเคนฮอฟ
บิน EK
ทัวรยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด จัตุรัสทรอกาเดโร หอไอไฟล ลอง
เรือแมนํ้าแซน ประตูชัย ถนนช็องเซลีเซ มหาวิหารซาเครเกอร วิหารน็อทรดาม
พิพิธภัณฑลูฟวร หางแกลเลอรี่ลาฟาแยตต อนุสรณอะโตเมี่ยม





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานชารลเดอโกลล - ปารีส - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอ
ไอเฟล - ลองเรือแมน้ําแซนน - ประตูชัยนโปเลียน - ถนนชองเอลิเซ   

Ibis Paris Porte
de Bercy หรือ
เทียบเทา

3 มหาวิหารซาเครเกอร - มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส - พิพิธภัณฑลุฟว - รานเบน
ลักซ - หางแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต   

Ibis Paris Porte
de Bercy หรือ
เทียบเทา

4 บรูจส - โกรตมารก (จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจส) - เกนต - ปราสาททานเคาท - มหาวิ
หารเกนต - โบสถเซนตนิโคลัสเมืองเกนต - บรัสเซลล   

Gresham
Belson Hotel
หรือเทียบเทา

5 อนุสรณอะโตเม่ียม - จัตุรัสแกรนดเพลซ - เมเนเกนพีส - รอตเตอรดัม - บานลูกเตา
ไคกคูมูส - อัมสเตอรดัม   

Apollo Hotel
Almere City
Centre หรือเทียบ
เทา

6 หมูบานกังหันลมซานสคันส - โวเลนดัม - หมูบานกีธูรน   

Apollo Hotel
Almere City
Centre หรือเทียบ
เทา

7 ลิซเซ - สวนเคอเคนฮอฟ (เทศกาลดอกทิวลิป) - ลองเรือกระจก - บริษัทเจียระไน
เพชร - จัตุรัสดัมสแควร - ทาอากาศยานอัมสเตอรดัม สคิปโฮล    -

8 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

2 พ.ย. 65 - 9 พ.ย. 65 ฿89,900 ฿89,900 ฿81,900 ฿6,000

2 ธ.ค. 65 - 9 ธ.ค. 65 ฿89,900 ฿89,900 ฿81,900 ฿6,000

24 มี.ค. 66 - 31 มี.ค. 66 ฿79,900 ฿78,900 ฿77,900 ฿9,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานชารลเดอโกลล - ปารีส -
จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล - ลองเรือแมน้ําแซนน - ประตูชัย
นโปเลียน - ถนนชองเอลิเซ

กําหนดการทั้งหมด

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

**เดือนเมษายนเป็นตนไป จะออกเดินทางเวลา 21.05 น. นัดหมายเวลา 18.00 น.**

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 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 บาย

17.30 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 Row T เคาทเตอรสายการบินเอมิเรตส Emirate Airline
(EK) โดยมีเจาหนาท่ีอานวยความสะดวกแกทุกทาน

ค่ํา

20.35 น. ออกเดินทางสู นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสโดย เท่ียวบิน EK 373 *บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง* (ใชเวลาบิน 6 ชั่วโมง10 นาที)

**เดือนเมษายนเป็นตนไป จะออกเดินทางเวลา 21.05 น. นัดหมายเวลา 18.00 น.**

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.50 น. ถึงสนามบิน ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3
ชั่วโมง) ใหทานผอนคลายอริยบทระหวางรอเวลาเปล่ียนเครื่อง

03.20 น. ออกเดินทางสู มหานครปารีส ประเทศฝรั่งเศส เท่ียวบินท่ี EK071**บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง)

08.00 น. ถึง สนามบินนานาชาติปารีส-ชารล เดอ โกล (Paris-Charles de Gaulle Airport) ผานพิธีตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากรเรียบรอย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง)

**หลังเดือน มี.ค. จะถึงเวลา 09.25 น.**
่ ่ ่



นําทานสู มหานครปารีส เมื่องหลวงสุดโรแมนติกของประเทศฝรั่งเศส หน่ึงในจุดหมายปลายทางในฝันของใครหลายๆ คน
ท่ีมีครบท้ัง สถาปัตยกรรม ศิลปะ อาหาร และแหลงชอปป้ิง ท่ีมีใหทานไดเลือกสรรกันอยางอัดแนน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น พรอมพิเศษ หอยเอสคาโก ตนตําหรับฝรั่งเศส

จากนั้นชมจุดถายรูป จัตุรัสทรอกาเดโร (Trocadéro) แตเดิมบริเวณน้ีเคยใชเป็นสถานท่ีจัดงานสําคัญๆ ของประเทศอยู
หลายครั้ง แตโดงดังดวยเพราะทัศนียภาพท่ีทานจะสามารถเห็น หอไอไฟล (Eiffel) ไดอยางไมมีอะไรมาบดบัง โดยหอสงสัญญา
แหงน้ีนั้น ถือเป็นสัญลักษณของพาปารีสท่ีพลาดไมไดดวยประการท้ังปวง แตดวยลักษณะท่ีแปลกตา สรางความไมคุนเคยตอ
ชาวปารีส ถึงขนาดมีการเรียกรองใหรื้อท้ิงหลังจากงานสิ้นสุดลง

นําทาน ลองเรือแมน้ําแซน ชมบรรยากาศรอบเมืองปารีส เมืองท่ีไดชื่อวาเป็น 1 ใน เมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดของโลกในอีกมุม
หน่ึงโดยในระหวางทางนั้นจะผานสถานท่ีสําคัญๆ มากมายไมวาจะเป็น สะพาน Pont de l'alma สะพานอเล็กซานเดอรท่ี 3
พิพิธภัณฑออรแซ และอีกมากมายถือเป็นอีก 1 กิจกรรมท่ีไมควรพลาดเมื่อมาปารีส

จากนั้นพาทานถายรูปกับ ประตูชัยอารกเดอทรียงฟ (Arc de Triomphe) วงเวียนท่ีเชื่อมถนน12 เสนของปารีสไว โดย
สรางขึ้นเพ่ือเป็นสดุดีทหารฝรั่งเศสท่ีรวมรบในสงครามตางๆ โดยเฉพาะในสงครามนโปเลียน เน่ืองจากเริ่มสรางในรัชสมัยของ
พระองคหลังไดรับชัยชนะในสงครามยุทธการท่ีเอาสเทอรลิทซ เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 1805 นอกเหนือจากนั้น ประตูชัยแหงน้ีก็
ยังเป็นท่ีฝังศพทหารนิรนามในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 1 อีกดวย

จากนั้นถัดไปไมไกลน่ันคือ ถนน ช็องเซลีเซ (Champs-Élysées) ถนนท่ีไดชื่อมาจากสวนสวรรคของเหลาเทพปกรนัม
กรีก ในอดีตเคยเป็นสวนหน่ึงของการขยายพ้ืนท่ีสวยหยอมของพระราชวังตุยเลอรี โดยเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวเสด็จประพาสยุโรป ทรงมีพระราชดํารัสใหนํารูปแบบถนนช็องเซลีเซ มาสรางเป็นถนนพระราชดําเนินกลางใน
กรุงเทพมหานคร วากันวาอัตราคาเชาพ้ืนท่ีบนถนนแหงน้ีมีมูลคาสูงท่ีสุดในยุโรป

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นเพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลาของทาน

พักท่ี Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเทา

(โรงแรมท่ีนําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน
กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล )

ทาอากาศยานดูไบ

ทาอากาศยานชารลเดอโกลล

ปารีส

 เชา

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญมากท่ีตั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นทาอากาศยานท่ีพลุกพลานท่ีสุดในโลกจากการเป็นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก

หรือเรียกโดยท่ัวไปวา ทาอากาศยานรัวซี (Roissy) ตั้งอยูท่ีเขตรัวซี กรุงปารีส ฝรั่งเศส
อยูหางจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 25 กิโลเมตร นับเป็น
ประตูสําคัญในการเดินทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลัก
ของสายการบินแอรฟรานซดวย

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



 หมายเหตุ เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 ชั่วโมง

**บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง**

**หลังเดือน มี.ค. จะถึงเวลา 09.25 น.**

(โรงแรมท่ีนําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน
กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล )

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ หอยเอสคาโก

จัตุรัสทรอคาเดโร

หอไอเฟล

ลองเรือแมนํ้าแซนน

ประตูชัยนโปเลียน

ถนนชองเอลิเซ

 บาย

เป็นจุดยอดนิยมในการชมวิวและถายรูปรวมกับหอไอเฟล ซ่ึงสามารถมองเห็นตัวหอไอ
เฟลไดท้ังหมดอยางชัดเจน จัตุรัสน้ีออกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผูริเริ่มสรางเมืองแวร
ซายสใหพระเจาหลุยสท่ี14 เป็นจุดสําคัญของเมืองปารีส เพราะสามารถเดินเท่ียวชมสถาน
ท่ีนาสนใจรอบๆ ไดอยางเพลิดเพลินใจและยังไดชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมดวย

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูท่ี Champ de Mars ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศ
ฝรั่งเศส หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส และเป็นหน่ึงในสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโลก

ลองเรือในแมน้ําแซนน ท่ีเป็นแมน้ําสายหลักทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
ฝรั่งเศส ท้ังยังเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวสูงสุดแหงหน่ึงใน
กรุงปารีสอีกดวย

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

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

 คํ่า  Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเทา



วันท่ี 3 มหาวิหารซาเครเกอร - มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส - พิพิธ
ภัณฑลุฟว - รานเบนลักซ - หางแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

จากนั้นพาทานแวะถายรูปดานหนากับ มหาวิหารซาเคร-เกอร (Sacre-Coeur Bacilica) ตองอยูท่ียานมงมารท เป็นอีก 1
สถาปัตยกรรมท่ีถือวาแปลกตาจากสิ่งปลุกสรางอ่ืนๆในเมืองน้ําหอมแหงน้ี สถาปนิกผูริเริ่มออกแบบคือ โปล อะบาดี โดยตัว
อาคารสรางขึ้นดวยหินปูนในแบบโรมัน-ไบแซนไทน และแลวเสร็จในปี 1919 มีตํานานกลาวถึงมหาวิหารแหงน้ีวา ในครั้งท่ีนัก
บุญเดนิสถูกประหารชีวิตดวยการตัดหัว ณ บริเวณวิหารแหงน้ี

นําทานแวะถายรูปดานหนา อาสนวิหารน็อทร-ดามแหงปารีส (Notre Dame Cathedral) ตั้งอยูบนเกาะเอลเดอลา ซีเตร
นับเป็นจุดเริ่มตนของการสรางมหานครปารีสโดยถือเป็นสิ่งปลูกสรางแรกท่ีสรางในลักษณะโกธิก และใชครีบค้ํายันอาคาร ซ่ึงถือ
เป็นความชาญฉลาดทางวิศวะกรรมอยางสูงในยุคนั้น โดยอาสนวิหารแหงน้ีเริ่มกอสราวในรัชสมัยของพระเจาหลุยสท่ี 7 และได
รับการบูรณะมาอยางตอเน่ือง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้นแวะถายรูปดานหนา พิพิธภัณฑลูฟวร (Musée du Louvre) อดีตพระราชวังหลวงท่ีปัจจุบันเป็นสถานท่ีเก็บและจัด
แสดงสมบัติล้ําคากวา 35,000 ชิ้น เชน ภาพวาดโมนาลิซา, มาดอนนา ออฟ เดอะ รอค, ภาพวาดพระราชพิธีปราดาภิเษกของจักร
พรรดินโปเลียน, รูปป้ันเทพไนกี้ และรูปป้ันเทพวินัสแหงมิโล เป็นตน จุดเดนของพิพิธภัณฑแหงน้ีนั้นคือพีระมิดแกวท่ีเป็นทาง
เขาดานหนา

นําทานเดินไปยัง รานเบนลักซ (Benlux) รานคาปลอดภาษีท่ีมีท้ัง กระเปา รองเทา นาฬิกา น้ําหอม เครื่องสําอาง และ
เครื่องประดับใหทานไดเลือกซ้ือ

จากนั้นพาทานสูท่ี หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) หางใหญสุดหรูท่ีมีพ้ืนท่ีกวา 70,000 ตารางเมตร
ตกแตงอยางสวยงามราวกับพระราชวัง ประกอบไปดวยรานคากวา 3,500 รานคา ไมวาจะเป็น LOUIS VUITTON,
LONGCHAMP, PRADA, YVES SAINT LAURENT, VERSACE, SWAROVSKI, SWATCH, SAMSONITE ให
ทานไดอิสระชอปป้ิงอยางจุใจ

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน

พักท่ี Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเทา

(โรงแรมท่ีนําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน
กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล )

มหาวิหารซาเครเกอร
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นมหาวิหารแบบโรมันไบแซนไทน บนยอดเขามงมาทรท่ีสูงท่ีสุดในปารีส ถูกสรางเพ่ือ
อุทิศใหแดพระหฤทัยของพระเยซู และชาวฝรั่งเศสท่ีเสียชีวิตในสงครามกับปรัสเซีย
นอกจากน้ียังมีรูปสําริดของโยนออฟอารค (Joan of Arc) ประดับอยูท่ีดานหนาของซุม
ประตูดวย



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 บรูจส - โกรตมารก (จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจส) - เกนต -
ปราสาททานเคาท - มหาวิหารเกนต - โบสถเซนตนิโคลัสเมืองเกน
ต - บรัสเซลล

(โรงแรมท่ีนําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน
กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล )

มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส
เป็นมหาวิหารท่ีมีอายุมากกวา 800 ปี มีสถาปัตยกรรมสไตลโกธิกท่ีงามเลิศ โดดเดนดวย
หอคอยคูหนาทรงเหล่ียมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพ้ืนดินถึง 96
เมตร เป็นสถานท่ีประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวางพระเจาหลุยสท่ี 16 กับพระนางมารี
อังตัวเนตต และยังเป็นจุดกิโลเมตรท่ีศูนยของประเทศฝรั่งเศสอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

พิพิธภัณฑลุฟว

รานเบนลักซ

หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต

 บาย

เป็นพิพิธภัณฑทางศิลปะท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด เกาแกท่ีสุด และใหญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก
พิพิธภัณฑแหงน้ีเคยเป็นพระราชวังหลวงมากอน ภายในจัดแสดงศิลปะท่ีมีคุณคาระดับ
โลกมากมาย เชน ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของตาง ๆ ของเลโอนารโด ดาวินซีแลอเล็ก
ซานดรอส นอกจากน้ี พิพิธภัณฑท่ีน่ียังเป็นสถานท่ีท่ีมีนักทองเท่ียวมาเท่ียวชมมากท่ีสุด
ในกรุงปารีส

รานเบนลักซ เป็นศูนยรวมสินคาอันหรูหราของนครปารีสท่ีเปิดใหบริการมาตั้งแตปี
1959 รานคาน้ีตั้งอยูท่ีหนาอาหคารชื่อ Carrousel du Louvre ท่ีน่ีมีสินคาใหเลือก
มากมายท่ีเป็นของแบรนดดังตางๆ ท้ังน้ําหอม เครื่องสําอาง นาฬิกาแฟชั่น แวนตา
กันแดด เครื่องหนัง และสินคาไฮเอนดอ่ืนๆ

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

้ ่ ่ ่ ่



จากนั้นเดินทางสู ประเทศเบลเย่ียม สูเมือง เมืองบรูกส (Brugge) เมืองริมชายฝ่ังทะเลท่ีมีชื่อเสียงของประเทศ โดยไดรับ
เลือกใหเป็นเมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโกในปี 2000 สมญานามวาเวนิสแหงยุโรปเหนือ เพราะเป็นเมืองท่ีมีการใชลําคลอง
ในการสัญจรรอบๆ เมือง ลักษณะของเมืองน้ีลอมรอบดวยคูเมืองสองชั้นและมี อาคาร โบสถ บานเรือน ถนนท่ีสะอาดสวยงาม
ซ่ึงสวนใหญลวนเป็นสถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมิชและแบบเรเนซองค

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น

นําชม จัตุรัสใจกลางเมือง (Market Square) ซ่ึงมีหอระฆังเกาแกท่ีมีประวัติอันยาวนานและมีประติมากรรมท่ีงดงาม ท่ีชื่อ
วา Madonna &amp; Childซ่ึงเป็นประติมากรรมท่ีอยูภายในโบสถพระแมมารี มีลักษณะเป็นหินออนท่ีมีการแกะสลัก โดย
ไมเคิลแอน เจโล ซ่ึงในปัจจุบันไดรับการยกยองวาเป็น ยอดศิลปินเอกของโลกชาวอิตาเลียน

จากนั้นเดินทางตอไปยังอีก 1 เมืองงาม กับ เมืองเกนต (Ghent) ท่ีหลายทานมักเลยผาน โดดเดนดวยสถาปัตยกรรมสมัย
ใหมกับสมัยกลางท่ีเขากันอยางลงตัว พาทานเดินชมตัวเมืองท่ีมีสิ่งปลูกสรางมากมาย ไมวาจะเป็น ปราสาทกราเวนสตีน
(Gravensteen) ท่ีเคยเป็นด่ังศูนยกลางของเมือง เดนตระหงานอยูราวกับเทพนิยาย ท้ังยังมี อาสนวิหารเซ็นทบาโว (Saint
Bavo's Cathedral) และ โบสถเซนตนิโคลัส (St.Nicholas’s Church)

นําทานเดินทางสูกรุง บรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม สถานท่ีตั้งสํานักงานใหญองคการสนธิ
สัญญาปองกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน

พักท่ี Gresham Belson Hotel หรือเทียบเทา

(โรงแรมท่ีนําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน
กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล )

บรูจส
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองบรูจจ เป็นเมืองริมชายฝ่ังทะเลท่ีโดงดังเมืองหน่ึงของประเทศเบลเยียม เมืองน้ีถูก
ลอมรอบดวยคูเมืองถึงสองชั้น ซ่ึงนาจะเป็นการปองกันขาศึกศัตรูในสมัยกอนวิธีหน่ึง ใน
ปัจจุบัน บานเรือน อาคาร และโบสถ ยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดิม คือเฟลมมิช
และเรเนซอง ท่ีดูวิจิตรสวยงามดุจด่ังมนตขลัง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

โกรตมารก (จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจส)

เกนต

 บาย

ตลาด Grote Markt น้ีไดกลายมาเป็นศูนยกลางของชีวิตคนเมืองบรูจส ท่ีน่ีเต็มไปดวย
พอคาแมขายและผูจับจายสินคา ปัจจุบันตลาด Grote Markt ยังถือเป็นฮับดานการทอง
เท่ียวดวย ลองใชเวลาเดินใหท่ัวเพ่ือสัมผัสประสบการณของรานอาหาร คาเฟ รานขายของ
ท่ีระลึกของท่ีน่ี และยังมีทัวรชมอาคารตางๆ และสถาปัตยกรรมอันงดงามของสวนหน่ึง
ของเมืองบรูจส

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอรตะวันออกในบริเวณเฟลม
มิชของประเทศเบลเยียม เดิมตัวเมืองเริ่มจากการตั้งถิ่นฐานท่ีปากแมน้ําสเกลตและแมน้ํา
ลูส ในยุคกลางเกนตเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดและมั่งค่ังท่ีสุดในตอนเหนือของยุโรป ใน
ปัจจุบันเป็นเมืองทาและเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยเกนต



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 อนุสรณอะโตเม่ียม - จัตุรัสแกรนดเพลซ - เมเนเกนพีส - รอต
เตอรดัม - บานลูกเตาไคกคูมูส - อัมสเตอดัม

(โรงแรมท่ีนําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน
กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล )

ปราสาททานเคาท

มหาวิหารเกนต

โบสถเซนตนิโคลัสเมืองเกนต

บรัสเซลล

ปราสาทแหงน้ีถูกสรางขึ้นเมื่อปี 1180 เพ่ือแสดงถึงความรุงเรืองในยุคสมัยของ Philip
of Alsace เพ่ือปองกันการรุกรานของพวกไวกิ้ง และถึงแมวาประเทศเบลเย่ียมจะผาน
การรบและสงครามมามากมาย แตปราสาท Gravensteen ยังคงผานกาลเวลามาได และ
เป็นแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจท่ีสุด

เป็นมหาวิหารประจําเมืองเกนต ท่ีตั้งอยูในศูนยกลางประวัติศาสตรของเมือง มหาวิหาร
แหงน้ีสืบอายุยอนกลับไปไดถึงศตวรรษท่ี 10 ท่ีน่ีมีความโดดเดนคือเป็นมหาวิหารสไตล
โกธิคท่ีมีหอหลักดานหนาซ่ึงมีความสูงถึง 89 เมตร ท่ีสําคัญอีกสวนคือแทนบูชา
“Adoration of the Mystic Lamb” ท่ีโดงดังมาก รูปภาพของ Virgin Mary, Christ
the King และ Deesis ถูกวาดไวอยางสวยงาม

เป็นหน่ึงในโบสถสําคัญท่ีเกาแกและโดดเดนท่ีสุดในเมืองเกนต ประเทศเบลเยียม
สันนิษฐานวาถูกสรางขึ้นในชวงตนศตวรรษท่ี 13 เพ่ือแทนท่ีโบสถโรมันคาทอลิกกอน
หนาน้ี โบสถน้ีสรางขึ้นในสไตล Scheldt Gothic ในทองถิ่น มีการใชหินสีน้ําเงิน-เทา
ตามจุดตางๆ มีหอคอยระฆังขนาดใหญเหนือทางขามและปอมปราการเรียวท่ีมุมอาคาร

เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม เมืองหลวงอยางไมเป็นทางการของสหภาพยุโรป
เมืองหลวงของกรุงเบลเย่ียมแหงน้ีถือไดวามีความสมบูรณแบบเหมาะแกการเป็นสถาน
ท่ีพักผอนในชวงวันหยุดสําหรับนักเดินทางท่ีปรารถนาจะไดสัมผัสกับอารยธรรมตะวันตก
ท่ีมีความเป็นสากล

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Gresham Belson Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานชมและถายรูปเป็นท่ีระลึกกับ อนุสรณอะโตเมี่ยม (Atomium) ซ่ึงเป็นสัญลักษณในการจัดงานแสดงสินคา
โลก“เอ็กซโป” เมื่อปี ค.ศ.1958ถูกสรางขึ้นโดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญกวา โมเลกุลของจริงถึง
165 พันลานเทา

้ ่ ่ ่ ่



จากนั้นเขาสู จัตุรัสกลางเมือง จัตุรัสกรองดปลาสต (Grand Place) ท่ีมีชื่อเสียงกลาวขานกันวาเป็นจัตุรัสท่ีสวยท่ีสุดแหง
หน่ึงในยุโรป ชมศาลาวาการเมืองและอาคารท่ีสวยงามโดยรอบจัตุรัส นอกเหนือจากนั้นยังมีสินคาตางๆ ไมวาจะเป็นของท่ีระลึก
แบรนดเนม ขนม สินคาแฮนเมด และอีกมากมายใหทานไดเลือกสรรค

นําทานชมและถายรูปกับ เมเนเกนพีส (Manneken pis) ซ่ึงเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอนตัวปัสสาวะ
อยางนารัก เมเนเกนพีสผูสรางประวัติศาสตรและตํานานพ้ืนเมืองของชาวเบลเย่ียมซ่ึงมีการเลาขานกันมาหลากหลายตํานาน
เชน มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพ่ือดับชนวนและปองกันเมืองไวได ชาวเมืองจึงทํา
รูปแกะสลักน้ี เพ่ือระลึกถึงความกลาหาญ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น พรอมเมนูของหวานทองถิ่นสุดคลาสสิก กับเบลเย่ียมวาฟเฟิล

นําทานเดินทางสู รอตเตอรดัม (Rotterdam) เมืองทาหลัก และเมืองท่ีใหญเป็นอันดับสองของประเทศเนเธอรแลนดตั้งอยู
ริมฝ่ังแมน้ํามาส ในปี ค.ศ. 2007 เมืองน้ีไดรับการสงเสริมการทองเท่ียวเป็นเมืองแหงสถาปัตยกรรม และในปัจจุบันเมืองรอต
เตอรดัมเป็นศูนยกลางการคาโลกในยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ทําใหท่ีน่ีมีระบบการขนสงท่ีดี ไมวาจะเป็นการขนสงระหวาง
ประเทศหรือภายในประเทศ เชน รถไฟฟาใตดินรถบัส

นําทานถายรูปกับ บานลูกเตา ไคกคูมูส (Kiji kubus The Cubic Houses) กลุม อาคารเหลืองขาวทรงลูกเตา 39 หลัง
ซ่ึงไดรับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดยสถาปนิกนาม Piet Bloem แวะถายรูป ศาลาวาการประจําเมือง
รอตเทอรดาม (City Hall of Rotterdam) หน่ึงในอาคารท่ีเกาแกของเมือง

จากนั้นเดินทางเขาสู กรุงอัมสเตอรดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศและศูนยกลางการคา เศรษฐกิจ พาณิชยกร
รม

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน

พักท่ี Apollo Hotel Almere City Centre หรือเทียบเทา

(โรงแรมท่ีนําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน
กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล )

อนุสรณอะโตเมี่ยม

จัตุรัสแกรนดเพลซ

เมเนเกนพีส

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสิ่งกอสรางท่ีตั้งอยูกรุงบรัสเซลส เมืองหลวงของประเทศ ถือกันวาเป็นสิ่งมหัศจรรย
อีกอยางหน่ึง สรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1958 ในงาน World Expo โครงสรางเป็นเหล็ก มี
ความสูง 102 เมตร มีน้ําหนักประมาณ 2,400 ตัน ในแตละอะตอมทําเป็นทรงกลม มี
เสนผานศูนยกลางยาว 18 เมตร หอหุมดวยอลูมิเนียม ท่ีสะทอนแสงแดดเป็นประกาย
เมื่อยามตองกับแสงอาทิตย ทรงกลมแตละทรงกลมจัดแบงเป็นสองชั้น

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

เป็นน้ําพุขนาดเล็กหลอดวยทองแดงเป็นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกําลังปัสสาวะใสอาง มี
ความสูงประมาณ 61 ซ.ม. ตั้งอยูบริเวณใจกลางกรุงบรัสเซลส

้ ่



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 หมูบานกังหันลมซานสคันส - โวเลนดัม - หมูบานกีธูรน

(โรงแรมท่ีนําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน
กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล )

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง เบลเย่ียมวาฟเฟิล

รอตเตอรดัม

บานลูกเตาไคกคูมูส

อัมสเตอรดัม

 บาย

เป็นเมืองใหญอันดับสองในประเทศเนเธอรแลนด และมีทาเรือท่ีใหญท่ีสุดในโลก มี
ตําแหนงท่ีตั้งท่ีแมน้ํา Rhine-Meuse-Scheldt delta ไหลผาน และเป็นใจกลางของการ
เดินทางท้ังรถไฟ, ถนน, เครื่องบิน และการเดินทางทางน้ําจึงถูกเรียกกันวา “Gateway
to Europe” มีชื่อเสียงทางดานเศรษฐศาสตร และสถาบันสถาปัตยกรรมแหง
เนเธอรแลนด

1 ในสัญลักษณของเมืองมีถึง 40 หลัง ตั้งตอเรียงกัน 45 องศา ใจกลางเมืองรอทเทอดัม
Cube Houses การออกแบบของเขาตองการนําเสนอถึงบานท่ีสรางดวยไมท้ังบาน และ
เป็นหมูบานท่ีอยูใจกลางเมืองใหญได

เป็นเมืองหลวงของประเทศเนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอัมสเตล (Amstel) ท่ีน่ีราย
ลอมไปดวยทัศนียภาพงดงามและสถาปัตยกรรมเกาแก เหมาะแกการเดินเลนซึมซับ
บรรยากาศแสนโรแมนติก หรือจะขี่จักรยานชมเมืองก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีนาสนใจ
เพราะอัมสเตอรดัมถือเป็น ‘เมืองหลวงจักรยานโลก’ ท่ีผูมาเยือนจะพบจักรยานไดใน
ทุกหนทุกแหง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Apollo Hotel Almere City Centre หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู หมูบานกังหันลมซานสคันส (Zaanse Schans) หมูบานท่ีมีการอนุรักษกังหันลมและบานเรือนด้ังเดิม
ของฮอลแลนดซ่ึงปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑเปิดใหเขาชมวิถีชีวิตความเป็นอยูของชาวดัชตท่ีใชกังหันลมกวารอยแหงในงาน
อุตสาหกรรมมาตั้งแตศตวรรษท่ี 17-18 โดยทําหนาท่ีผลิตน้ํามันจากดอกมัสตารดกระดาษงานไม นอกจากน้ีภายในหมูบานแหง
น้ียังมียังมีโรงสาธิตวิธีการทําชีส ทําขนม ทํารองเทาไม ท่ีนาสนใจ

นําทานเดินทางสู หมูบานชาวประมงโวเลนดัม(Volendam) นําทานสัมผัสวิถีชีวิตของเมืองชาวประมงท่ีเรียงรายไปดวย
อาคารบานเรือนเกาแก รวมไปถึงทาเรืออันแสนคึกคักของเมืองท่ีเต็มไปดวยนักทองเท่ียวมากมาย อีกท้ังยังเป็นเมืองท่ียังคง
อนุรักษอนุรักษวัฒนธรรมการแตงกายแบบด้ังเดิมของชาวดัตชไวท่ีเมืองน้ีอิสระใหทานไดชมเมืองและเลือกซ้ือขอวงฝากของท่ี
ระลึกไดตามอัธยาศัย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น

่ ่



 หมายเหตุ

วันท่ี 7

การลองเรือไมรวมอยูในราคาทัวร หากทานสนใจขับเรือเท่ียวดวยตัวเอง สามารถติดตอหัวหนาทัวรเพ่ือทดลองรวมกิจกรรมได
คาใชจายประมาณ 20 ยูโร / ทาน **มีเวลาเพียงพอใหทานไดท่ีสนใจ**

(โรงแรมท่ีนําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน
กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล )

นําทานมุงหนาสู หมูบานกีธูรน (Giethoorn Village) เย่ียมชมเมืองท่ีไดรับฉายาวา “เวนิสแหงเนเธอรแลนด” เมืองเล็กๆ
ท่ีมีผูคนอาศัยอยูประมาณ 2,600 คนเป็นหมูบานท่ีปราศจากถนนหมูบานท่ีเต็มไปดวยคลอง ทะเลสาบ จึงทําใหปราศจากมลพิษ
ผูคนในหมูบานจะเดินทางโดยการใชเรือเป็นพาหนะโดยลัดเลาะคลองท่ีมีความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตรอิสระใหทานเท่ียวชม
หมูบานแหงน้ี พรอมเก็บภาพความประทับใจ

การลองเรือไมรวมอยูในราคาทัวร หากทานสนใจขับเรือเท่ียวดวยตัวเอง สามารถติดตอหัวหนาทัวรเพ่ือทดลองรวมกิจกรรมได
คาใชจายประมาณ 20 ยูโร / ทาน **มีเวลาเพียงพอใหทานไดท่ีสนใจ**

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน

พักท่ี Apollo Hotel Almere City Centre หรือเทียบเทา

(โรงแรมท่ีนําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน
กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล )

หมูบานกังหันลมซานสคันส

โวเลนดัม

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหมูบานกังหันลมท่ีตั้งอยูทางตอนเหนือหางจากอัมสเตอรดัม มีการอนุรักษกังหันลม
และบานเรือนด้ังเดิมของฮอลแลนด ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑกลางแจงเปิดใหเขาชมวิถีชีวิต
ความเป็นอยูของชาวดัชต ท่ีใชกังหันลมกวารอยแหงในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต
ศตวรรษท่ี 17-18 โดยทําหนาท่ีผลิตน้ํามันจากดอกมัสตารด กระดาษงานไม

บางครั้งมักถูกเรียกวา "ไขมุกแหงซุยเดอร ซี" เป็นเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงและไดรับ
ความนิยมมากท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศเนเธอรแลนด เป็นเมืองประมงทางทะเลท่ีมี
ความโดดเดนในเรื่องของทา เรือและหมูบานชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะ
การแตงกายในแบบด้ังเดิมของชาวดัตช

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

หมูบานกีธูรน บาย

เป็นหมูบานท่ีไดรับฉายาวา เวนิสแหงเนเธอรแลนด " เป็นหมูบานท่ีปราศจากถนน โดย
ภายในหมูบานนั้นเต็มไปดวยคลอง และทะเลสาบเล็กๆ ท่ีมีน้ําใสสะอาด ซ่ึงผูคนใน
หมูบานจะเดินทางโดยการใชเรือเป็นพาหนะโดยลัดเลาะคลองท่ีมีความยาวประมาณ 7.5
กิโลเมตร

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Apollo Hotel Almere City Centre หรือเทียบเทา



ลิซเซ - สวนเคอเคนฮอฟ (เทศกาลดอกทิวลิป) - ลองเรือกระจก
- บริษัทเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร - ทาอากาศยาน
อัมสเตอรดัม สคิปโฮล

 กิจกรรม เชา

บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นพาทานเดินทางสู เมืองลิสเซ (Lisse) อันเป็นท่ีตั้งงของ สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) อันโดงดังของ
เนเธอรแลนด เขาชมภายในสวน โดยสวนดอกไมแหงน้ีถูกแตงเต็มความสวยงามของไมประดับเต็มพ้ืนท่ีกวา 200 ไร โดยไฮไลท
อยูท่ี เทศกาลสวนทิวลิป ท่ีจัดขึ้นระหวางวันท่ี 21 มี.ค. – 10 พ.ค. เพียงปีละ 1 ครั้งเทานั้น การันตีความสวยงามจากสถิติผูเขา
รวมงานกวา 1.55 ลานคนในปี 2019

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้นกลับเขาสู กรุงอัมสเตอรดัม นําทาน ลองเรือหลังคากระจก ลัดเล้ียวเขาตามลําคลองสัมผัสชีวิตความเป็นอยู รวมท้ัง
สภาพบานเรือนเกาแกอันงดงามสืบทอดมาตั้งแตสมัยศตวรรษท่ี 17 และทัศนียภาพของบานเรือนอันสวยงามอยางมีเอกลักษณ

นําทานเขาชม สถาบันสอนการเจียระไนเพชร ท่ีมีชื่อเสียงทานจะไดสัมผัสและเรียนรูพ้ืนฐานในการดูและการเจียระไนเพชร
ในรูปแบบตางๆ พรอมกันนั้นยังไดมีโอกาสเลือกซ้ือเพชรเม็ดงามในราคาโรงงานและทานสามารถเลือกชมสินคาอ่ืน อยางนาฬิกา
ย่ีหอดังมากมาย

นําทานเดินเท่ียวชม จัตุรัสดัมสแควร (Dam Square) ศูนยกลางของเมืองท่ีมีอนุสรณสงครามเพ่ือรําลึกถึงทหารท่ีเสียชีวิต
ในสงครามโลกครั้งท่ี 2 และอดีตศาลาวาการเมืองท่ีหลุยส โบนาปารตเคยใชเป็นพระราชวังหลวงในชวงท่ีจักรพรรดินโปเลียนแหง
ฝรั่งเศสเรืองอํานาจ อิสระทานเลือกซ้ือสินคาแบรนดเนม ณ หางสรรพสินคาใจกลาง จัตุรัสดัมสแควร (Dam Square) ตาม
อัธยาศัย

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสคิปโฮล อัมสเตอรดัม (Schiphol Intl’ Airport) เพ่ือใหทานไดมีเวลาทําการคืน
ภาษี (Vat Refund)

ค่ํา

21.50 น. นําทานออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี EK150 **บริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง

ลิซเซ

สวนเคอเคนฮอฟ (เทศกาลดอกทิวลิป)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูทางตะวันตกของประเทศเนเธอรแลนด เป็นศูนยกลางการคาดอกไมท่ี
ใหญท่ีสุดในประเทศเนเธอรแลนด อยูหางจากอัมสเตอรดัม 29 กม. ปัจจุบัน
เนเธอรแลนดสามารถเพาะพันธุดอกทิวลิปไดมากกวา 3,000 ชนิด มีสีมากวา 400 สี
ปัจจุบันมีการสงออกดอกไมมีมากไปกวารอยประเทศท่ัวโลก เมืองลิซเซยังเป็นแหลงทอง
เท่ียวท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกมาเย่ียมชมดอกไม

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน



วันท่ี 8 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

ลองเรือกระจก

บริษัทเจียระไนเพชร

จัตุรัสดัมสแควร

ทาอากาศยานอัมสเตอรดัม สคิปโฮล

 บาย

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

สถาบันเจียระไนเพชร ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเนเธอรแลนด แสดงการสาธิตการเจียระไน
เพชร ท่ีมีชื่อเสียงของโลก

เป็นจัตุรัสท่ีตั้งอยูพ้ืนท่ีใจกลางเมือง และชื่อของจัตุรัสมีความเกี่ยวพันอยางมากกับชื่อของ
อัมสเตอรดัม ซ่ึงมีท่ีมาจาก ‘เขื่อนท่ีอยูริมแมน้ําอัมสเตล โดยเขื่อนแหงแรกถูกกอสรางขึ้น
ในบริเวณจัตุรัสเมื่อปีคริสตศักราช 1200 และปัจจุบันจัตุรัสแหงน้ีเป็นสถานท่ีตั้งของ
สถานท่ีทองเท่ียวนาสนใจหลายแหง

ชื่อเสียงของทาอากาศยานสคิปโพลในอัมสเตอรดัมนั้นโดงดังมานานในฐานะทา
อากาศยานท่ีใหญและมีความสําคัญของยุโรป ปีท่ีแลวรองรับผูโดยสารมากกวา 45 ลานคน

 กิจกรรม เชา

06.30 น. ถึง ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 ชั่วโมง) ให
ทานผอนคลายอริยบทระหวางรอเวลาเปล่ียนเครื่อง

09.30 น. ออกเดินทางสู อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เท่ียวบินท่ี EK370 **บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง**

ค่ํา

18.40 น. ถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ดวยความประทับใจ

 เชา



 หมายเหตุ **บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง**

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 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

ทาอากาศยานดูไบ
เป็นทาอากาศยานขนาดใหญมากท่ีตั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นทาอากาศยานท่ีพลุกพลานท่ีสุดในโลกจากการเป็นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯมีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

เท่ียวบิน, ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น
(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและ
ตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ี
เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว (ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ,
เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการชําระ
เหมาขาด

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อได
หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิป์รับราคาตั๋วดังกลาว

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียว
บินพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปัจจุบันถึงจะยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดน
ปฏิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรท่ีทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหม
กอนทําการจองทัวร 

กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ท้ังสิ้น

กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ
ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น

กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ
ใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น

การชําระเงิน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิค์ณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

หรือเปล่ียนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิม เพ่ือทําการออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง

กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 30,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30
วัน (ในวันเวลาทําการ) มิฉะนั้น ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 45 วัน)
 

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class) ไป-กลับพรอมกรุป (BKK-CDG/AMS-BKK) สายการบินเอมิเรสต (EK) 

ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง

คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 30 กก. ตอ 1 ใบ และกระเปาถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก. ตอ 1 ใบ ท้ังน้ีหากสายการบินมี
การแจงเปล่ียนแปลงในเรื่องของน้ําหนักกระเปาการสะสมไมลหรืออ่ืนใดท่ีเป็นประกาศจากสายบินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการยึด
ตามการเปล่ียนแปลงตามประกาศนั้นๆ

่



คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน)

คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ

คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย

ประกันอุบัติเหตุ / คารักษาพยาบาลวงเงิน 50,000 USD เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรมเงื่อนไขประกันการเดินทาง คาประกัน
อุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและ
ไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง

อัตรานี้ไมรวม:
ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

คาวีซาเชงเกน 4,000 บาท ชําระพรอมคามัดจําทัวร

คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด

คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ, โทรศัพท-โทรสาร, อินเตอรเน็ต, มินิบารและซักรีด ท่ีไมไดระบุไวใน
รายการ

คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประทวง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ

ไมรวมน้ําด่ืม

ทิปสําหรับคนขับรถ ไกดทองถิ่น คาทิปหัวหนาทัวร รวมท้ังทริป 60 ยูโร

วีซา

เอกสารการขอวีซาเชงเกน  (ประเทศฝรั่งเศส)

ย่ืนวีซาแสดงตนท่ีศูนยย่ืนวีซา TLS CONTACT  (ตึกสาทรซิตี้ทาวเวอร)

การย่ืนวีซาทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไวจนกวาจะไดการรับอนุมัติผลวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใชได  
ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาประมาณ 7- 15   วันทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดของทาง
สถานทูต หรือ อาจชาหรือเร็วกวากําหนดขึ้นอยูกับสถานทูต        

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุ
การใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํา
มาประกอบการย่ืนวีซาดวย) 

***สําหรับหนังสือเดินทาง ตองใชเป็นหนังสือเดินทางบุคคลท่ัวไป (สีเลือดหมู) เทานั้น หามใชหนังสือเดินทางราชการ (สีน้ําเงิน)
หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลท่ัวไป โดยเด็ดขาด***

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือน รวบผม ใหเห็นหู เห็นค้ิว
หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) สถานทูตอาจมีการเปรียบเทียบรูปถายของทานกับวีซา ท่ี
ทานเคยไดรับยอนหลงไป 6 เดือน

หากพบวาทานใชรูปถายเคยมีวีซาท่ีเกิน 6 เดือนแลว ทานตองถายรูปใหม ทางสถานทูตฯ เขมงวดเรื่องรูปถายมาก หากทานไม
ปฏิบัติตามขอกําหนด ทานอาจตองเสียเวลาไปถายรูปและตองมาแสดงตัวใหมในการย่ืนวีซา

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

สําเนาใบทะเบียนการคา (พค.0403)

กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตัน

พนักงานท่ัวไป   หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน พรอมระบุวันลาและประเทศท่ี
เดินทางตามโปรแกรม (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน)

นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุล
ตองตรงตามหนาพาสปอรต) ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน)



4. 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   หากธนาคารออกมาเป็นรูปแบบท่ีเป็นตัวครึ่งกระดาษ A4 ไมสามารถใชย่ืนได รบกวนแจงธนาคารใหออก
เป็นรูปแบบฉบับเต็มเทานั้น

5. เอกสารสวนตัว
สําเนาทะเบียนบาน

สําเนาบัตรประชาชน

สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี)

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)

ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน)

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ปี ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา
หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดิน
ทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย

หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและ
มารดา*สําหรับหนังสือยินยอมนั้น ใหขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทางสํานักงานเขต หรืออําเภอ*

กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตร
แตเพียงผูเดียว

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรท่ีสถานทูตดวย 

ทานไมจําเป็นตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้นเอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับ
เปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม

เอกสารตัวจริงท่ีตองนําติดตัวมาในวันท่ีตองสแกนลายน้ิวมือ 
บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนชื่อ เปล่ียนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุตํ่ากวา 18 ปี )

สมุดเงินฝากธนาคาร ใหตรงกับบัญชีในการขอย่ืนวีซา

เวลาการอนุมัติผลวีซาจะอยู  7-15 วัน ทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ หรือ ในบางกรณีอาจใชระยะ
พิจารณานานกวาท่ีกําหนด    

ระหวางพิจารณาไมสามารถดึงเลมออกมากอนได

คาแปลเอกสารทุกอยางไมรวมอยูในคาดําเนินการของทัวร

การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของกับการพิจารณาใดๆท้ังสิ้น  บริษัทเป็น
เพียงตัวแทนท่ีคอยอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทานั้น ขอมูลและเอกสารทุกอยางตองเป็นความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิไ์มคืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไมผานทุกกรณี ***

หมายเหตุ
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยางถองแท แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชน

ของทานเอง**

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลับกันไดตามความเหมาะสมท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยตางๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนา เชน บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย หรืออาจะมีการปิดปรับปรุง หรือ
อาจทําการจองไมไดเน่ืองจากตองรอกรุปคอนเฟิรมกอนทําการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหลาน้ี โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผล
ประโยชน และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ และขอขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจงใหทานทราบลวงหนา
หากทราบเวลาและสถานท่ีท่ีแนนอนกอนเดินทาง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

่ ่ ่



โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

ในการจองทัวรควรเผื่อเวลาจองทัวรอยางนอย 40-45 วัน กอนวันเดินทางท่ีระบุไว เน่ืองจากมีผลในการจองคิววีซา ในกรณีท่ีทาน
ทําการจองเขามาลาชากวาท่ีกําหนดไว รบกวนสอบถามทางเจาหนาท่ีอีกครั้ง

หลังการจองทัวรและชําระคามัดจํา กรุณาแนบสแกน COPY หนาพาสปอรตและใบกรอกขอมูลคํารองในการขอย่ืนวีซาสงกลับมา
เพ่ือกรอกขอมูลขอคิวในการย่ืนวีซา

กรณีทานยกเลิกการเดินทาง อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซ่ึง
เป็นการพิจารณาจากสถานทูต ใหถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี

กรณีทานไมไดรับการพิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิด
ชอบทุกกรณี

โรงแรมท่ีพัก

สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเป็นผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําให
ทานเปิดหองพักเป็นแบบ 2 หอง (1 Twin+1 Single) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริม หรือไมมีหองพัก
แบบ 3 เตียงเลย โดยทานจะตองชําระสวนตางของหองพักเด่ียวดวยตัวทานเอง

การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเด่ียว Single หองคู Twin/Doubleอาจจะไม
ติดกันหรืออยูคนละชั้น

โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการ
ออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองพักแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมือง เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

โรงแรมในยุโรปสวนมากจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิตํ่า จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดู
รอนเทานั้น

การยกเลิก
ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,

วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น

ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินท้ังหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น

กรณีเจ็บปวย 

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล       


