


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 มหานครปารีส	-	หอไอเฟล	-	ประตูชัย	-	ชองปเอลิเซ	หรือ	ถนนชอง
เอลิเซ	-	พิพิธภัณฑลุฟว	-	ทาเรือบาโตมูซ	-	สนามบินดูไบ

พักที่	Mercure	Paris
Roissy	Charles-
De-Gaulle	หรือ
เทียบเทา

3 สนามบินชารลเดอโกลล	หรือ	สนามบินปารีส	-	La	Vallee	Village	-
หางลาฟาแยต	หรือ	แกลเลอรี่	ลาฟาแยตต

พักที่	Mercure	Paris
Rojssy	Charles-
De-Gaulleหรือ
เทียบเทา

4 เมืองบรูจส	-	โบสถพระโลหิตศักดิส์ิทธิ	์-	กรุงบรัสเซลล	-	จัตุรัสกร
องดปลาสต	-	เมเนเกนพีส

พักที่	Novotel
Antwerpen	Hotel
หรือเทียบเทา

5 เมืองรอตเตอรดัม	-	กรุงเฮก	-	อัมสเตอดัม	(Amsterdam)	-	ลองเรือก
ระจก

พักที่	Bedbank
Apollo	Hotel	หรือ
เทียบเทา

6 เมืองลิซเซ	-	เมืองโวเลนดัม	-	หมูบานกังหันลมซานสคันส	-	จัตุรัส
ดัมสแควร	-	บริษทัเจียระไนเพชร	-	สนามบินสคิปโพล	/	สนามบิน
อัมสเตอรดัม

7 สนามบินดูไบ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

22	มี.ค.	61	-	28	มี.ค.	61 ฿39,900 ฿39,900 ฿37,900 ฿10,000



17.00	น.	คณะเดินทางพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	ชั้น	4
ประตู	9	แถว	T	สายการบินเอมิเรตส	แอรไลน	(EK)	เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
20.35น.	นําทานออกเดินทางสู	เมืองดูไบ	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	โดย	สายการบินเอมิเรตส

เที่ยวบินที่	EK373	***(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

00.50	น.	เดินทางถึง	เมืองดูไบ	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	แวะเปลี่ยนเครื่อง
03.20	น.	เดินทางสู	เมืองปารีส	ประเทศฝรัง่เศส	โดย	สายการบินเอมิเรตส	เที่ยวบินที่	EK71	***

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
08.00น.	เดินทางถึง	เมืองปารีส	ประเทศฝรัง่เศส	หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและสัมภาระแลว
นําทานเดินทางสู	มหานครปารีส	(Paris)	เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส	เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลน	ติด

อันดับ	1	ใน	10	ของโลกที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด	ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้ าสมัยแหงหน่ึงของโลก	ที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง	การศึกษา	บันเทิง	สื่อ	แฟชั่น
วิทยาศาสตรและศิลปะ	ทําใหกรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก
นําทานถายรูปเป็นที่ระลึกกับ	หอไอเฟล(Tour	Eiffel)	สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีสดวย

ความสูงถึง	1,051	ฟุต	ซึ่งสรางขึน้ในปีค.ศ.1889	ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร
นําทานถาย	รูปประตูชัย	ชมทิวทัศนของรานคาบูติคชั้นนําระดับโลก	ที่ตั้งเรียงรายอยูบนถนนชองเชลิเช

ตนแบบถนนราชดําเนิน	อิสระทานเดินเลนชอปป้ิงสินคาชั้นนําซึ่งมีเรียงรายอยูตลอดสอง

ชวงเทีย่ง	
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานถายรูปหนา	พิพิธภัณฑลูฟร	พิพิธภัณฑทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด	เกาแกที่สุด	และใหญที่สุดแหงหน่ึง

ของโลก	ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง	แตปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทาง
ศิลปะที่ทรงคุณคาระดับโลกเป็นจํานวนมาก
อิสระทานเลือกซื้อสินคาแฟชั่นราคาถูกใน	รานคาปลอดภาษี	(DutyFreeShop)	อาทิ	เชน	เครื่องสําอาง

น้ําหอม	นาฬิกาหรือกระเปา
นําทาน	ลองเรือบาโตมุช	(Bateaux	Mouches	River	Cruise)	ไปตามแมน้ําแซนที่ไหลผานใจกลางกรุง

ปารีส	ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน้ํา	เป็นอีกหน่ึง
ประสบการณที่นาประทับใจ	โดยเรือจะลองผานมหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีสอายุกวา	800ปี	เป็นมหาวิหาร
สถาปัตยกรรมสไตลโกธิกที่งามเลิศ

ชวงคํ่า



บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	ณ	Mercure	Paris	Roissy	Charles-De-Gaulleหรือเทียบเทา

ปารีส	เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส	จากการตั้งถิ่นฐานมากวา	2	พันปี
ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้ าสมัย
แหงหน่ึงของโลก	และดวยอิทธิพลของการเมือง	การศึกษา	บันเทิง	สื่อ	แฟชั่น
วิทยาศาสตรและศิลปะ	ทําใหกรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่	Champ	de	Mars	ในกรุงปารีส	เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส	หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส	และ
เป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

เป็นอนุสรณสถานที่สําคัญของกรุงปารีส	เป็นที่รูจักกันในนาม	จัตุรัสแหง
ดวงดาว	ประตูชัยแหงน้ีสรางขึน้เพื่อเป็นสดุดีวีรชนทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อ
ประเทศ

เป็นถนนสายที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของปารีส	และเป็นยานการคาที่
ประกอบดวยโรงละคร	คาเฟ 	และรานคาหรูหรา	ซึ่งถือวาเป็นยานชอปป้ิงที่
ใหญที่สุดในปารีส	สองขางทางมีตนเชสตนัตที่ไดรับการตกแตงอยางงดงาม
ถนนสายใหญเสนน้ีมีชื่อเสียงและไดรับการยกยองไปทั่วโลก	เป็นหน่ึงในสุด
ยอดสถานที่สําหรับชอปป้ิงและชมผูคนเดินผานไปมา	ช็องเซลีเซเป็นถนนที่
เฉิดฉายและแหวกแนว	สะดุดตาในเวลาเดียวกัน	มีภูมิทัศนเป็นระเบียบแตบาง
ครั้งก็วุนวายเพราะมีรถยนตขวักไขว	ในครั้งแรกที่มาถึงคุณอาจรูสึกวามีอะไร
มากมายจนเริ่มตนไมถูก	แตเมื่อคุณจับจังหวะความเป็นไปรอบตัวไดแลว	คุณ
จะเขาใจไดทันทีวาทุกคนมุงมาที่น่ีเพราะมีอะไรดีๆ	ทิวทัศนของถนนแบบบูเลอ
วารดยาว	1.25	ไมล	(สองกิโลเมตร)	เสนน้ีเป็นภาพที่สวยงามที่สุดอีกมุมหน่ึง
ของปารีส	มีตนไมเรียงราย	588	ตน	แผกิ่งกานสาขาเป็นรมเงาสะทอนแสงวิบ
วับชวนมองในยามคํ่าคืน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นพิพิธภัณฑทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด	เกาแกที่สุด	และใหญที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก	พิพิธภัณฑแหงน้ีเคยเป็นพระราชวังหลวงมากอน	จัดแสดงศิลปะที่มี
คุณคาระดับโลกมากมาย	เชน	ภาพเขียนโมนาลิซา	ผลงานของตาง	ๆ	ของ
เลโอนารโด	ดาวินซีแลอเล็กซานดรอส	นอกจากน้ี	พิพิธภัณฑที่น่ียังเป็นสถาน
ที่ที่มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมมากที่สุดในกรุงปารีส



เป็นเรือที่ใชใหทุกทานไดน่ังลองชมความงามของเมืองปารีสไดใหบรรยากาศ
ในการแมน้ําแซนแมน้ําสายหลักของเมืองปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	การลองเรือ
บาโตมูชแตละครั้งจะไดชมความสวยงามของสองฝากฝ่ังแมน้ําแซน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Mercure	Paris	Roissy	Charles-De-Gaulle	หรือเทียบเทา

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	La	Vallee	Village	Outlet	แหลงชอปป้ิงที่รวมรานคาแบรนดเนมดังมากมายกวา	70	ราน

สัมผัสประสบการณการชอปป้ิง	ที่ครบครันดวยสินคาชั้นนําตางๆ	มากมาย	เชน	CELINE,	KENZO,
LONGCHAMP,	POLO,	BLANC	BLEU,	FRANCOIS	GIRBAUD,	PAUL	SMITH,	BURBERRY,	VALENTINO,
VERSACE,	KEVIN	KLEIN	ฯลฯ
อิสระอาหารกลางวัน	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
นําทานสู	แกลลอเรียลาฟาแยตต	หางสรรพสินคาชื่อดังของกรุงปารีส	ในยานโอเปราที่คนปารีสชอบเดิน

ชอปป้ิงกันมากที่สุด	มีแฟชั่นโชวใหชมฟรีทุกๆสัปดาห	แถมมีรานอาหารแบบบริการตนเองกับทิวทัศนที่สวยงาม
บนชั้น6	ซึ่งสามารถมองเห็นตึกโอเปราไดอยางชัดเจน	หางสรรพสินคาน้ีมีสินคาหลายหลากยี่หอแบรนดดังๆ	ให
เลือกสรรไดอยางครบครัน

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	ณ	Mercure	Paris	Rojssy	Charles-De-Gaulleหรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานปารีส-ชารล	เดอ	โกล	หรือเรียกโดยทั่วไปวา	ทาอากาศยานรัวซี
(Roissy)	ตั้งอยูที่รัวซี	กรุงปารีส	ฝรั่งเศส	อยูหางจากตัวเมืองปารีสไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ	25	กิโลเมตร	นับเป็นประตูสําคัญในการเดิน
ทางเขาออกประเทศฝรั่งเศส	นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของสายการ
บินแอรฟรานซดวย



อิสระอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

เป็นเอาทเล็ตที่รวมมากกวา	100	แบรนดดังแลวหรูหรา	ซึ่งเปิดทุกวัน	และอยู
ไมไกลจากดิสนียแลนดปารีส

เป็นหางสรรพสินคาที่ใหญและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส	สถานที่แหงน้ี
เป็นสวรรคของนักช็อปป้ิงสินคาแบรนดเนมที่	นิยมความหรูหรา	ลํ้าสมัย	ทั้ง
เสื้อผา	เครื่องประดับ	ผลิตภัณฑตกแตงภายใน	เครื่องสําอาง	สินคาทุกชิ้นที่น่ี
ถูกอัพเดท	ใหใหมลาสุดไมตกเทรนดอยูตลอดเวลา	เรียกวาอะไรใหมๆมา	แกล
เลอรี่	ลาฟาแยตตมีของกอนหางอื่นๆเสมอ

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Mercure	Paris	Rojssy	Charles-De-Gaulleหรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางเขาสู	เมืองบรูจจ	(Bruges)	เมืองที่ไดรับเลือกใหเป็นเมืองมรดกโลกของยูเนสโกในปี

2000ของประเทศเบลเยี่ยมที่ไดรับการบันทึกวาเป็นเมืองที่สวยงามมาก	ที่ทางตอนเหนือของเมืองมีลําน้ําที่ใชใน
การคมนาคมรอบๆ	ได	ทําใหบรูชเป็นที่รูจักกันในชื่อ	“เวนิสแหงยุโรปเหนือ”

นําทานเดินชม	ยานเมืองเกาบรูจจ	ที่เต็มไปดวยสีสันแหงความเป็นยุโรป	ชมบานหลังคาทรงจั่วและสนาม
หญาอันเขียวขจีบรรยากาศที่ทานสามารถพบเห็นไดทั่วเมือง
นําทานชม	ปอมปราการสมัยยุคศตวรรษที	่13	,	ศาลาวาการแบบโกธิค	และ	หอประชุมสงฆ	ซึ่งมีหอ

ระฆังสูงถึง	300	ฟุต	(สูง	88	เมตร)
นําทานชม	โบสถพระโลหิตศักดิส์ิทธิ	์(Basilica	of	the	Holy	Blood)	ซึ่งจะมีการแหพระธาตุขึน้ทุกปีในวัน

ที่พระเยซูเสด็จขึน้สูสรวงสวรรค

ชวงเทีย่ง	
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู	กรุงบรัสเซลส	(Brussels)	เมืองหลวงของเบลเยี่ยมบรัสเซลสเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ

กลางแจง	อาคารบานเรือนไดรับการอนุรักษไวจากรัฐบาล
นําทานไปถายรูปกับ	อะตอมเมียม	(ATOMIUM)	หลังจากที่ปิดซอมแซมดวยงบกวา	27.5	ลานยูโร	ก็พรอมที่

จะรับนักทองเที่ยวจากทั่วทุกหนแหง	ถือเป็นสัญลักษณที่สําคัญแหงหน่ึง	ที่นักทองเที่ยวจะแวะชมในกรุง
บรัสเซลส	ออกแบบโดย	Andre	Waterkeyn	ประกอบดวยลูกเหล็กกลม	ๆ	ขนาดยักษ	ซึ่งเปรียบเสมือนอะตอม
จํานวน	9	ลูก	แทน	9	จังหวัดในเบลเยี่ยม
นําทานสู	จัตุรัสกรองปลาซ	(Grand	Place)	จัตุรัสอันงดงามที่สุดแหงหน่ึงของยุโรป	ไดรับการยกยองจากนัก

ทองเที่ยวทั่วโลก	หรือแมแตอารคดัชเชสอิสซาเบลลา	ธิดาของกษตัริยฟิลิปที่	2	แหงสเปน,	วิคเตอร	ฮูโก	และ
ชารลส	โบเดอแลร	สองนักเขียนชื่อดังยังกลาวถึง
นําทานไปชม	รูปป้ันแมนเนเกนพิส	รูปป้ันเจาหนูนอยที่โดงดัง	อิสระใหทานเดินเลนชมเมืองหรือเลือกซื้อ

สินคาของเมืองอาทิ	ช็อคโกแล็ต	เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลตกวา	172,000	ตันตอปี	และมีรานขายช็อคโกแลต	กวา
2,000	ราน,	ผาปักลูกไม	หรือลิ้มลองวาฟเฟิลของอรอยที่หาชิมไดไมยาก

ชวงคํ่า	



บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	ณ	Novotel	Antwerpen	Hotel	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหาร

เมืองบรูจจ	เป็นเมืองริมชายฝ่ังทะเลที่โดงดังเมืองหน่ึงของประเทศเบลเยียม
เมืองน้ีถูกลอมรอบดวยคูเมืองถึงสองชั้น	ซึ่งนาจะเป็นการปองกันขาศึกศัตรูใน
สมัยกอนวิธีหน่ึง	ในปัจจุบัน	บานเรือน	อาคาร	และโบสถ	ยังคงรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบเดิมคือ	เฟลมมิช	และเรเนซอง	ที่ดูวิจิตรสวยงามดุจดั่งมนต
ขลัง

มหาวิหาร	Holy	Blood	เป็นหน่ึงในไมกี่สถานที่ในโลกที่อางวามีเสื้อผาเป้ือน
เลือด	รวมถึงเลือดที่บรรจุอยูในหลอดแกวที่คงรักษาไวจากเลือดเน้ือและชีวิต
ของพระเยซูคริสต	ลองเขารวมพิธีมิสซาในวันศุกรเพื่อชมการจัดแสดงอัฐิทั้ง
กอนและหลังพิธี

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม	เมืองหลวงอยางไมเป็นทางการของ
สหภาพยุโรป	เมืองหลวงของกรุงเบลเยี่ยมแหงน้ีถือไดวามีความสมบูรณแบบ
เหมาะแกการเป็นสถานที่พักผอนในชวงวันหยุดสําหรับนักเดินทางที่
ปรารถนาจะไดสัมผัสกับอารยธรรมตะวันตกที่มีความเป็นสากล

เคยถูกโจมตีโดยทหารฝรั่งเศสจนเสียหายหนัก	กอนจะไดรับการบูรณะ
ซอมแซมในปี	ค.ศ.	1695	และอยูยืนยงจนถึงปัจจุบัน	ในแตละวันจะเห็นนักทอง
เที่ยวทั้งในและตางประเทศมาชื่นชมจัตุรัสแหงน้ีอยางมากมาย	โดยเฉพาะยาม
คํ่าคืนที่มีการเปิดไฟประดับประดาสวยงาม	และดวยความงดงามอยางที่กลาว
ทําใหจัตุรัสน้ีไดขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี	ค.ศ.	1998

เป็นน้ําพุขนาดเล็กหลอดวยทองแดงเป็นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกําลัง
ปัสสาวะใสอาง	มีความสูงประมาณ	61	ซ.ม.	ตั้งอยูบริเวณใจกลางกรุง
บรัสเซลส

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารนําทาน
	พักที่	Novotel	Antwerpen	Hotel	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองรอตเทอรดาม	(Rotterdam)	เมืองที่ใหญเป็นอันดับสองของประเทศเนเธอรแลนด

ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ํามาส	นับเป็นเมืองทาใหญที่สุดแหงหน่ึงของโลก	ซึ่งมีความยาวของพื้นที่เทียบทาเรือยาวถึง	40
กิโลเมตร	รอตเทอรดามมีลักษณะตางจากเมืองอื่นๆในเนเธอรแลนดคือเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมยุคใหม	และ
ในปี	ค.ศ.	2007	ไดรับการสงเสริมการทองเที่ยวเป็น	"เมืองแหงสถาปัตยกรรม"

นําทานถายรูปกับ	บานลูกเตา	ไคกคูมูส	(Kijk	Kubus	The	Cubic	Houses)	กลุมอาคารเหลืองขาวทรง
ลูกเตา	39	หลัง	ซึ่งไดรับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงานโดยสถาปนิกนาม	Piet	Bloem

นําทานแวะถายรูป	ศาลาวาการประจําเมืองรอตเทอรดาม	(City	Hall	of	Rotterdam)	อาคารซึ่งรอดพน
จากการโดนถลมเมืองโดยกองทัพของอดอลฟ	ฮิตเลอร	ในชวงสงครามโลกครั้งที่	2
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสูเมืองเดอะเฮก	(The	Hague)	เมืองใหญเป็นอันดับ	3	รองจากกรุง

อัมสเตอรดัมและรอตเทอรดาม

ชวงเทีย่ง	
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานชม	เมืองเดทอะเฮก	(The	Hague)	ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐบาลดัตช	,	อาคารรัฐสภา	,	ศาลฎีกา	และ	สภา

แหงรัฐ	รวมไปถึงเป็นเมืองที่ประทับของพระราชินีแหงเนเธอรแลนด	นอกจากน้ียังเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารและการพิมพ	เป็นที่ตั้งของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ	(ศาลโลก)	หรือ	พระราชวังแหงสันติภาพ
(Peace	Palace)

นําทานเดินทางตอสู	เมืองอัมสเตอรดัม	(Amsterdam)	เมืองหลวงของประเทศเนเธอรแลนด	ตั้งอยูริมฝ่ัง
แมน้ําอัมสเทล	(Amstel)	ซึ่งไดชื่อวามีลําคลองลดเลี้ยวไปรอบเมืองถึง	165	คลองดวยกัน	เมืองน้ีเริ่มกอตั้งประ
มาณคริสตศตวรรษที่	12	ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญที่สุดของเนเธอรแลนด
นําทาน	ลองเรือหลังคากระจก	เรือจะลองไปตามลําคลองของเมือง	ที่จะใหทานไดเห็นบานเรือนแบบชาว

ดัชตถูกสรางมาตั้งแตศตวรรษที่	17	มีเอกลักษณพิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ	ที่มีตะขออยูชั้นบนสุดของอาคาร
เอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบาน	เรือนแพที่อยูริมคลองที่มีอยูมากถึง	2,500	หลัง

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	ณ	Bedbank	Apollo	Hotel	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองรอตเทอรดัม	เมืองใหญอันดับสองในประเทศเนเธอรแลนด	และมีทาเรือที่
ใหญที่สุดในโลก	มีตําแหนงที่ตั้งที่แมน้ํา	Rhine-Meuse-Scheldt	delta	ไหลผาน
และเป็นใจกลางของการเดินทางทั้งรถไฟ,	ถนน,	เครื่องบิน	และการเดินทาง
ทางน้ําจึงถูกเรียกกันวา	“Gateway	to	Europe”	มีชื่อเสียงทางดาน
เศรษฐศาสตร	และสถาบันสถาปัตยกรรมแหงเนเธอรแลนด	ชมเมืองรอตเทอร
ดามที่มีลักษณะตางจากเมืองอื่น	ๆ	ในเนเธอรแลนดคือเป็นเมืองที่มี
สถาปัตยกรรมยุคใหม	ในปี	ค.ศ.	2007	ไดรับการสงเสริมการทองเที่ยวเป็น
"เมืองแหงสถาปัตยกรรม"

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



เป็นเมืองใหญเป็นอันดับ	3	รองจากกรุงอัมสเตอรดัม	และรอตเทอรดาม	โดย
ตัวเมืองน้ันตั้งอยูทางตะวันตกของประเทศ	นอกจากน้ียังเป็นที่ตั้งของ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและการพิมพ	เป็นที่ตั้งของศาลยุติธรรมระหวาง
ประเทศ	หรือ	"ศาลโลก"

เมืองหลวงแหงเนเธอรแลนด	ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอัมสเตล	(Amstel)	ที่น่ีรายลอม
ไปดวยทัศนียภาพงดงามและสถาปัตยกรรมเกาแก	เหมาะแกการเดินเลน
ซึมซับบรรยากาศแสนโรแมนติก	หรือจะขี่จักรยานชมเมืองก็เป็นอีกทางเลือก
หน่ึงที่นาสนใจ	เพราะอัมสเตอรดัมถือเป็น	‘เมืองหลวงจักรยานโลก’	ที่ผูมา
เยือนจะพบจักรยานไดในทุกหนทุกแหง	นอกจากน้ี	อัมสเตอรดัมยังมีซอกมุม
นาคนหาอีกมากมาย

เรือหลังคากระจก	จะลองไปตามลําคลองของแมน้ําอัมสเทล	ใหไดเห็นบาน
เรือน	แบบชาวดัชตที่สรางมาตั้งแตศตวรรษที่	17	มีเอกลักษณพิเศษจะเป็น
อาคารทรงแคบ	ที่มีตะขออยูชั้นบนสุดของอาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบาน
ระหวางเสนทางลองเรือผานบานเรือที่จอดอยูริมคลองที่มีอยูมากถึง	2,500
หลัง

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Bedbank	Apollo	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	หมูบานชาวประมงโวเลนดัม	(Volendam)	เมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและไดรับความ

นิยมมากที่สุดแหงหน่ึงของประเทศเนเธอรแลนด	ที่มีความโดดเดนในเรื่องของทาเรือและหมูบานชาวประมงอัน
แสนคึกคัก	รวมไปถึงลักษณะการแตงกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช	ซึ่งแนนอนวาปัจจุบันยังคงไดรับการ
อนุรักษเอาไวเป็นอยางดี
อิสระใหทานไดชมวิถีชีวิตของชาวเมืองที่ยังคงมีการแตงกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช	ตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางสู	หมูบานวัฒนธรรมฮอลแลนด	ซานสสคันส	(Zaanse	Schans)	หมูบานอนุรักษกังหัน

ลมเกาแก	ที่ตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศ	โดยหมูบานแหงน้ีถือวาเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร
ของกังหันลมเอาไวเป็นอยางดี	ซึ่งจะไดพบกับความสวยงามอยางลงตัวของหมูบานที่สรางขึน้สไตลบานไมแบบ
ฮอลแลนด	สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม	ซึ่งประกอบไปดวยแมน้ํา	ทุงหญา	และการปศุสัตว
อิสระใหทานไดถายภาพเป็นที่ระลึกกับกังหันลม	จัดเป็นหน่ึงสัญลักษณสําคัญของประเทศเนเธอรแลนด	ซึ่ง

กังหันของประเทศน้ีไดมีการใชประโยชนเป็นอยางยิ่งโดยเฉพาะในดานการผันน้ํา	วิดน้ํา	ระบายน้ําเพื่อเอาดินใน
ทะเลมาใชใหเกิดประโยชนในดานตางๆ
จากน้ันชม	การสาธิตวิธีการผลิตรองเทาไม	ของชาวดัตชที่ใชใสในชีวิตประจําวันในงานอาชีพตางๆ	พรอม

เชิญเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ชวงเทีย่ง	
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูยานใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของจัตุรัสแดม	(Dam	Square)	เขตยานใจกลางเมืองที่นักทอง

เที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง	มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยูใจกลางจัตุรัส	และถนนแหงความบันเทิง
หลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอรดัม	Red	Light	District



นําทานชม	การสาธิตการเจียระไนเพชร	ที่มีชื่อเสียงของโลก
อิสระใหทานเลือกซื้อหรือชมเพชร	คุณภาพและราคาไมแพง	ตามอัธยาศัย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบิน
21.50	น.	ออกเดินทางสู	เมืองดูไบ	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส	โดย	สายการบินเอมิเรตส	เที่ยวบินที่	EK150

***(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ตั้งอยูทางตะวันตกของประเทศเนเธอรแลนด	มีประชากรของ	21,864	คน	เป็น
ศูนยกลางการคาดอกไมที่ใหญที่สุดในประเทศเนเธอรแลนด	หางจาก
อัมสเตอรดัม	29	กม.	ปัจจุบันเนเธอรแลนดสามารถเพาะพันธุดอกทิวลิปได
มากกวา	3,000	ชนิด	มีสีมากวา	400	สี	ปัจจุบันมีการสงออกดอกไมมีมากไป
กวารอยประเทศทั่วโลก	เมืองลิซเซยังเป็นแหลงทองเที่ยวที่ดึงดูดนักทองเที่ยว
จากทั่วโลกมาเยี่ยมชมดอกไม

เมืองโวเลนดัม	หรือบางครั้งมักถูกเรียกวา	"ไขมุกแหงซุยเดอร	ซี"	เมืองโวเลน
ดัม	เป็นเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยมมากที่สุดแหงหน่ึงของ
ประเทศเนเธอรแลนด	เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเดนในเรื่องของ
ทา	เรือและหมูบานชาวประมงอันแสนคึกคัก	รวมไปถึงลักษณะการแตงกายใน
แบบดั้งเดิมของชาวดัตช

หมูบานกังหันลม	ทางตอนเหนือหางจากอัมสเตอรดัม	มีการอนุรักษกังหันลม
และบานเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด	ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑเปิดใหเขาชมวิถี
ชีวิตความเป็นอยูของชาวดัชต	ที่ใชกังหันลมกวารอยแหงในงานอุตสาหกรรม
มาตั้งแตศตวรรษที่	17-18	โดยทําหนาที่ผลิตน้ํามันจากดอกมัสตารด	กระดาษ
งานไม

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ตั้งอยูใจกลางเมือง	และชื่อของจัตุรัสมีความเกี่ยวพันอยางมากกับชื่อของ
อัมสเตอรดัม	ซึ่งมีที่มาจาก	‘เขื่อนที่อยูริมแมน้ําอัมสเตล	โดยเขื่อนแหงแรกถูก
กอสรางขึน้ในบริเวณจัตุรัสเมื่อปีคริสตศักราช	1200	และปัจจุบันจัตุรัสแหงน้ี
เป็นสถานที่ตั้งของสถานที่ทองเที่ยวนาสนใจหลายแหง

สถาบันเจียระไนเพชร	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเนเธอรแลนด	แสดงการสาธิต
การเจียระไนเพชร	ที่มีชื่อเสียงของโลก



ชื่อเสียงของสนามบินสคิปโพลในอัมสเตอรดัมน้ันโดงดังมานานในฐานะสนาม
บินใหญและสําคัญของยุโรป	ปีที่แลวรองรับผูโดยสารมากกวา	45	ลานคน	แต
ก็เชนเดียวกับสนามบินอื่นๆที่มักเกิดอุบัติเหตุ	ซึ่งเจาหนาที่หอควบคุมการบิน
บางคนเปิดเผยวาใชวานักบินทุกคนจะยอมทําตามคําแนะนําของเจาหนาที่หอ
ควบคุมการบิน

ชวงเชา
06.30	น.	นําทานเดินทางถึง	เมืองดูไบ	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส	แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.30	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดย	สายการบินเอมิเรตส	เที่ยวบินที่	EK372	***(บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)	
18.55	น.	นําทานเดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง	30	ทาน	และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดย
หักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้ตามจริง

2.	บริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย	และไมรับผิดชอบใดๆ
ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร	เชนภัยธรรมชาติ	ปัญหา
การเมือง	เป็นตน

3.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ	หรือถูกปฏิเสธการเขา
ประเทศไมวากรณีใดๆ	ก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี

4.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัหรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษทัจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ	ของบริษทัฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด

1.	สําหรับการจอง	กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	(หลังจองภายใน	3	วัน)	พรอมสําเนา
หนังสือเดินทาง

2.	ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา	20	วัน
3.	หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด	ทางบริษทัจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ	โดยสายการบินเอมิเรตส
คาที่พัก	3-4	ดาว	(หองละ	2-3	ทาน)	ตามที่ระบุในรายการ
คารถปรับอากาศ	และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
คาเขาชมสถานที่	และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
คาบริการหัวหนาทัวร	ไกดทองถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ)	ใหบริการทองเที่ยวตามรายการ
คาประกันภัยในการเดินทาง	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

คาธรรมเนียมในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกน	3,500	/	ทาน	ทางสถานทูตจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกกรณี
คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	ภาษีหัก	ณ	ทีจ่าย	3%	กรณีตองการใบเสร็จ
คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให	30	กิโลกรัมตอหน่ึงคน
คาใชจายสวนตัวตาง	ๆ	นอกรายการ	อาทิ	คาโทรศัพท	คาซักรีด	และคาเครื่องดื่มในหองพัก
คาทิปไกดทองถิน่	(2	ยูโร	/	วัน	/	คน)
คนขับรถทองถิน่	(2	ยูโร	/	วัน	/	คน)
คาทิปหัวหนาทัวรไทย	ขัน้ตํ่า	100	บาท	/	วัน	/	คน	(100	*	5	วัน)

เอกสารในการขอยื่นวีซาเชงเกนยื่นสถานฑูตฝรัง่เศสระยะเวลาในการยื่น	10	วันทําการ	(**	ผูเดินทาง
ตองมาแสดงตนเพื่อทําการสแกนลายน้ิวมือ	ตามวัน	เวลาและสถานทีท่ีน่ัดหมาย**	)

1.	พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ	และมีอายุไมตํ่ ากวา	6เดือน	กอนวันหมดอายุหากมีพาสปอรตเลมเกา	ไมวาจะเคยมี
วีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตามควรนําไปแสดงดวยเพื่อเป็นการงายตอการอนุมัติวีซา

2.	รูปถายสีขนาด	3.5	ซ.ม.x	4.5	ซ.ม.	จํานวน	2ใบ	(ฉากหลังเป็นสีขาวเทาน้ันและมีอายุไมเกิน	6เดือนไมใชในการ
ยื่นวีซามากอน)	ใบหูและคิ้วจะตองปรากฏบนภาพถาย	ไมสวมเครื่องประดับใดๆ	ภาพถายจะตองครอบคลุมถึง
ศีรษะ	และดานบนของหัวไหล	โดยตองเห็นใบหนา	70-80%	ของภาพอยางชัดเจน

3.	สําเนาทะเบียนบาน	/	สําเนาบัตรประชาชน	/	หรือสําเนาบัตรขาราชการ	/สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาสูติบัตร



(ในกรณีที่เด็กอายุตํ่ ากวา18ปี	)พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ	(ถามี)
4.	หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทัที่ทานทํางานอยูตองเป็นภาษาอังกฤษเทานัน้โดยระบุตําแหนง,	อัตรา

เงินเดือนในปัจจุบัน,	วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษทัน้ีและชวงเวลาที่ขอลางาน	เพื่อเดินทางไปยุโรป	หลังจากน้ันจะ
กลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด

5.	กรณีที่เป็นเจาของกิจการขอใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองบริษทัที่คัดไวไมเกิน	3	เดือน	พรอม
วัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทัฯยอนหลัง	6	เดือน	(ฉบับภาษาอังกฤษ)
6.	รายการเดินบัญชียอนหลัง	6	เดือน	(Sstatement)	(นับจากวันปัจจุบัน)	บัญชีออมทรัพย	ควรเลือกเลมที่มีการ

เขา	ออกของเงินสมํ่าเสมอและมีจํานวนไมตํ่ ากวา	6	หลัก	เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ	ที่จะครอบคลุม
กับคาใชจายในการเดินทางและสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา	ปรับยอดอัพเดทลาสุดไม
เกิน	15	วันกอนยื่นวีซา	**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**

6.1	ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	(บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได	ตองเป็น	พอ	แม	พี่นอง	ที่สามารถสืบ
ความสัมพันธได	หรือ	สามีภรรยา	เทาน้ัน)	เอกสารทีตองใชเพิ่มเติม	คือ	Bank	Guarantee	ที่ออกจากทางธนาคาร
เทาน้ัน	ระบุชื่อเจาของบัญชี	(บุคคลที่ออกคาใชจาย)	และระบุบชื่อผูเดินทาง	ตองสะกดชื่อ–	นามสกุล	ใหตรงตามหนา
พาสปอรต	เป็นฉบับภาษาอังกฤษ	เอกสารตองอัพเดทจากธนาคาร	15	วันกอนยื่นวีซา

7.	กรณีทีเ่ด็กอายุตํ่ากวา	20	ปี	เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหน่ึง	จะตองทําจดหมายยินยอมเป็นที่
บิดา,	มารดา	และบุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได	ณ	ที่
วาการอําเภอ	หรือสํานักงานเขตตนสังกัด	โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรอง
จากทาง	ราชการอยางถูกตองและตองไปเซ็นเอกสารในวันยื่นวีซาดวย

8.	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม	อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร
และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว	และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็
ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง	หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน	ทางบริษทัฯ	ขอความรวมมือใน
การเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย	และโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาว
เชนกัน

9.	กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูใน
ดุลพินิจของสถานฑูตฯ	เรื่องวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบ
ริษทัฯ

10.	มื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบ
ริษทัฯ	ทางบริษทัฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง	ๆ	ของบริษทัฯ	ที่ไดระบุโดยทั้งหมด

11.	เอกสารแปลตองมีตราประทับจากศูนยแปลทีไ่ดการรับรองจากสถานทูตเทานัน้
**	เอกสารประกอบการยื่นวีซาเป็นภาษาอังกฤษเทานัน้	และทางบริษทัไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร

หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให	มีคาใชจายเพิม่เติมฉบับละ	500	บาท	**

1.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	60	วันขึน้ไป	คืนมัดจําทั้งหมด
2.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	45	วันขึน้ไป	เก็บคาใชจายเบื้องตน	5,000	บาท
3.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	25-45	วัน	เก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	20-25	วัน	เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
5.		ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	20	วัน	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด


