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5 McArthurGlen	Designer	at	Netherlands	-	เมืองอูเทรคท

พักที่	APOLLO
UTRECHT
CITY
CENTRE
	หรือเทียบเทา
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7 หมูบานกังหันลมซานสคันส	-	ลองเรือกระจก	-	บริษทัเจียระไนเพชร	-
สนามบินสคิปโพล	/	สนามบินอัมสเตอรดัม

8 สนามบินดูไบ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ
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ชวงคํ่า
17.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู	9	เคานเตอร

T	สายการบินเอมิเรตส	โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
20.35	น.	ออกเดินทางสู	กรุงปารีส	โดยสายการบินเอมิเรตส	เทีย่วบินที	่EK	373

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินดูไบ	แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
03.20	น.	ออกเดินทางสู	กรุงปารีส	ประเทศฝรัง่เศส	โดยเทีย่วบิน	EK	71
08.00	น.	ถึง	สนามบินถึงทาอากาศยานชารล	เดอ	โกลด	ประเทศฝรั่งเศส	นําทานผานพิธีตรวจคนเขา

เมืองและศุลกากร	(เวลาทองถิน่ชากวาประเทศไทย	5	ชัว่โมง	และจะเปลีย่นเป็น	6	ชัว่โมงในวันที	่29
ตุลาคม	2560)
จากน้ันนําทาน	ลองเรือบาโตมุช	(Bateaux	Mouches	Cruise)	(ระยะทาง40	กม.	ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ	45	นาที)	ไปตามแมน้ําแซนด	ที่ไหลผานใจกลางกรุงปารีส	ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอัน
คลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน้ํา	เป็นอีกหน่ึงประสบการณที่นาประทับใจ
โดยเรือจะลองผาน	มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส	(Notre-dame	de	Paris)	อายุกวา	800	ปี	เป็นมหา

วิหารสถาปัตยกรรมสไตลโกธิคที่งามเลิศ	โดดเดนดวยหอคอยคูหนาทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคา
วิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง	96	เมตร	เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวางพระเจาหลุยสที่	16	กับ
พระนางมารี	อังตัวแนตต	และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนยของประเทศฝรั่งเศสอีกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย
จากน้ันเดินทางสู	เมืองแวรซายส
เพื่อนําเขาชมความงดงามของ	พระราชวังแวรซายส	(Versaille	Palace)	อันยิ่งใหญ	(มีไกดทองถิน่

บรรยายในพระราชวัง)	ที่สรางขึน้ตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสที่	14	ภายในตกแตงอยางวิจิตร
อลังการ	ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง	รูปป้ัน	รูปแกะสลักและเครื่องเรือน	ซึ่งเป็นการใชเงินอยางมหาศาล	พาทานชม
หองตางๆของพระราชวัง	เชน	โบสถหลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงที่ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง,	หองอ
พอลโล,	หองเมอคิวรี่,	หองกระจก	(Hall	of	Mirror)	ที่มีความยาวถึง	73	เมตร	ซึ่งเป็นหองที่พระยาโกษาธิบดี
(ปาน)	ราชทูตไทยสมัยพระนารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสที่	14	แหงฝรั่งเศส	อีกทั้งยัง
เป็นหองที่ใชสําหรับจัดงานเลี้ยงและเตนรําของพระนางมารี	อังตัวแนตต	มเหสีของพระเจาหลุยสที่	16,	ชมหอง
บรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยางงดงาม,	ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ	****
เน่ืองจากในคืนถัดไปทีเ่มืองลีลล	รถโคชไมสามารถเขาถึงไดทีห่นาโรงแรม	ดังนัน้เพื่อความสะดวก
ของลูกคาจึงควรเตรียมกระเป าใบเล็กสําหรับคางคืนในคืนถัดไป	***

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน



นําคณะเขาสูที่พัก	โรงแรม	BEST	WESTERN	PLUS	SUITCASE	หรือเทียบเทา

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

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

คือการลองเรือเพื่อเที่ยวชมเมืองปารีส	ของฝรั่งเศส	ซึ่งจะลองน้ําไปตามแมน้ํา
แซนเพื่อชมเมืองปารีสโดยรอบ	เรือที่นําเที่ยวน้ีเป็นที่นิยมมากใน	ปารีส	เรือมี
ที่น้ังเยอะและจะมีบริเวณที่	เปิดและปิดหลังคาใหเลือกน่ังได	ใชเวลาในการชม
เมืองประมาณ	1	ชั่วโมง	ซึ่งหลายๆ	บริษทัมีการใหบริการอาหารกลางวัน	รวม
ไปถึงอาหารเย็นบนเรืออีกดวย

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

มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส	(Notre-dame	de	Paris)	อายุกวา	800	ปี	เป็น
มหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตลโกธิกที่งามเลิศ	โดดเดนดวยหอคอยคูหนาทรง
เหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง	96	เมตร
เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวางพระเจาหลุยสที่	16	กับพระนาง
มารี	อังตัวเนตต	และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนยของประเทศฝรั่งเศสอีกดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

เป็นเมืองที่โดงดังในฐานะที่เป็นที่ตั้งของพระราชวังแวรซาย	แวรซายเคยเป็น
เมืองหลวงของราชอาณาจักรฝรั่งเศสโดยพฤตินัยเป็นเวลากวาหน่ึงศตวรรษ
นับจาก	ค.ศ.	1682	ถึง	1789[ตองการอางอิง]	โดยปัจจุบันน้ีเมืองแวรซายได
เป็นชานเมืองที่รํ่ ารวยของกรุงปารีส	และยังคงเป็นศูนยกลางทางการปกครอง
และตุลาการที่สําคัญ



เน่ืองจากในคืนถัดไปทีเ่มืองลีลล	รถโคชไมสามารถเขาถึงไดทีห่นาโรงแรม	ดังนัน้เพื่อความ
สะดวกของลูกคาจึงควรเตรียมกระเป าใบเล็กสําหรับคางคืนในคืนถัดไป

เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญสวยงามอลังการแหงหน่ึงของโลก	และเป็น	1	ใน	7	สิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคปัจจุบันอีกดวย	แถมองคการยูเนสโกยังประกาศใหเป็น
มรดกโลกมาถึง	30	ปีแลว	ดวยวามีความงามเป็นเลิศทางศิลปะยุคศตวรรษที่
18	ปัจจุบันก็เป็นพิพิธภัณฑใหนักทองเที่ยวเขาชม

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	BEST	WESTERN	PLUS	SUITCASE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	มหานครปารีส	(Paris)	เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส	เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลน	ติด

อันดับ	1	ใน	10	ของโลกที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด	ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้ าสมัยแหงหน่ึงของโลก	ที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง	การศึกษา	บันเทิง	สื่อ	แฟชั่น
วิทยาศาสตรและศิลปะ	ทําใหกรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก
นําเที่ยวชมความงดงามขอ	มหานครปารีส	ผานชมความสวยงามของ	แมน้ําแซนน	ที่ตัดผานใจกลางกรุง

ปารีส	ขามสะพานสู	เกาะเดอ	ลา	ซิเต	กลางแมน้ําแซน
ผานลานประวัติศาสตร	จัตุรัสคองคอรด	(Place	de	la	Concorde)	ที่พระเจาหลุยสที่	16	และพระนางมารีอัง

ตัวเนต	ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส
แลวผานเขาสูถนนสายโรแมนติก	ชองป เอลิเซ	(Champs	Elysees)	ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสู

ประตูชัยนโปเลียน
นําชมและถายรูปคูกับ	ประตูชัยนโปเลียน	(Arc	de	Triomphe)	สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโป

เลียนในศึก	เอาสเตอรลิทซในปี	1805	โดยเริ่มสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1806	แตมาแลวเสร็จในปี	ค.ศ.1836
แลวจากน้ันนําถายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ	หอไอเฟล	(Tour	Eiffel)	สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนคร

ปารีสดวยความสูงถึง	1,051	ฟุต	ซึ่งสรางขึน้ในปี	ค.ศ.1889	ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร	จากน้ันนําทานสูศูนย
กลางการชอปป้ิง	อิสระเลือกซื้อสินคาแฟชั่นราคาถูกใน	รานคาปลอดภาษี	(Duty	Free	Shop)	อาทิ	เชน	เครื่อง
สําอาง	น้ําหอม	นาฬิกาหรือกระเปา
จากน้ันพาทานสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปดวยนักชอปป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลาง

กรุงปารีสที่แกลเลอรี่	ลาฟาแยตต	(Galleries	Lafayette)	หรือทานสามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสจากราน
Bucherer	รานดังของสวิส	ที่มีสาขาเปิดอยูใจกลางกรุงปารีส	โดยมีสินคามากมาย	อาทิเชน	ช็อคโกแลต,	เครื่อง
หนัง,	มีดพับ,	นาฬิกายี่หอดัง	อาทิเชน	Rolex,	Omega,	Tag	Heuer	เป็นตน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(หอยเอสคาโก)

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองลิลล	(Lille)	(ระยะทาง	225	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	3.15	ชม)
แควนนอรด-ปาร	เดอ	กาเลส	(Nord-Pas-de-Calais)	เมืองที่ไดรับการขนานนามวาเป็น	เมืองหลวงทาง

วัฒนธรรมของยุโรป	ปี	2004	เมืองที่ใหญติดอันดับหน่ึงในสี่ของเมืองใหญในประเทศฝรั่งเศส
นําชม	ยานแกรนดเพลส	(Grand'Place)	อีกหน่ึงยานเมืองเกาที่มีความสําคัญทางดานประวัติศาสตร
ชม	อาคารหอการคา	(La	Vieille	Bourse)	จากภายนอก	อาคารที่กอสรางดวยสถาปัตยกรรมแบบแมนเนอริ

สม	(Mannerism)	ถูกสรางขึน้ในชวงปี	1652	ถึง	1653	ถือวาเป็นอีกหน่ึงในอนุสรณสถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตรที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมือง
ชม	มหาวิหารแหงลิล	(Lille	Cathedral)	โบสถนอรทเทอดามนิกายโรมันคาทอลิกที่ไดรับการยกยองวาเป็น

อนุสาวรียแหงชาติของฝรั่งเศส	ถูกกอสราง	ขึน้ในชวงปี	1854	ถึง	1999	ในแบบสถาปัตยกรรมกอธิค	อิสระให
ทานไดเดินเลน	ชมเมืองหรือเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า



รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
นําคณะเขาสูที่พัก	โรงแรม	PARK	INN	BY	RADISSON	LILLE	GRAND	STADE	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

จัตุรัสคองคอรด	(PLACE	DE	LA	CONCORDE)	เป็นจัตุรัสที่กวางใหญที่สุดใน
กรุงปารีส	สรางในสมัยพระเจาหลุยสที่	15	นอกจากโอเบลิสกสูง	23	เมตร	อายุ
กวา	3,000	ปี	และจตุรัสคองคอรด	ยังสถานที่เป็นลานประหารชีวิตพระเจา
หลุยสที่	16	และ	พระนางมารีอังตัวเนตดวยเครื่องกิโยติน	จัตุรัสลา	คองคอรด
สิ่งสําคัญที่จัตุรัสน้ี	คือ	เสาหินโอเบลิสก	ขนาดใหญ	คําวา	“โอเบลิสก”	มีราก
ศัพทมาจากภาษากรีกคือ	Obeliskos	หมายถึง	เหล็กแหลม	เข็มหรือ	เสาปลาย
แหลม	ลักษณะของเสาโอเบลิสกจะเป็นเสาสูง	สรางจากหินแกรนิตขนาดใหญ
เพียงกอนเดียว	ฐานของเสาจะกวางและคอยๆ	เรียวแหลมขึน้สูยอดดานบน
เป็นแทงสี่เหลี่ยมสี่ดาน	ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด	และมักนิยม
หุมหรือเคลือบดวยโลหะ	เชน	ทองคํา	เหล็ก	หรือ	ทอง

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

เป็นอนุสรณสถานสําคัญแหงกรุงปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	ตั้งอยูกลางจัตุรัส
ชารลส	เดอ	โกลล	หรือเป็นที่รูจักกันในนาม	จัตุรัสแหงดวงดาว	อยูทางทิศ
ตะวันตกของชองป-เซลิเซส	ประตูชัยแหงน้ีสรางขึน้เพื่อเป็นการสดุดีถึงวีรชน
ทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส	โดยเฉพาะอยางยิ่ง	ในสงครามนโป
เลียน	และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามอีกดวย

เป็นหอคอยเหล็กตั้งอยูที่	Champ	de	Mars	ในกรุงปารีส	เมืองหลวงของ
ประเทศฝรั่งเศส	หอคอยแหงน้ีเป็นเสมือนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส	และ
เป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก



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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(หอยเอสคาโก)

เมืองลิลล	(Lille)	แควนนอรด-ปาร	เดอ	กาเลส	(Nord-Pas-de-Calais)	เมืองที่
ไดรับการขนานนามวาเป็น	เมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรป	ปี	2004	เมือง
ที่ใหญติดอันดับหน่ึงในสี่ของเมืองใหญในประเทศฝรั่งเศส

อาคารหอการคา	(La	Vieille	Bourse)	จากภายนอก	อาคารที่กอสรางดวย
สถาปัตยกรรมแบบแมนเนอริสม	(Mannerism)	ถูกสรางขึน้ในชวงปี	1652	ถึง
1653	ถือวาเป็นอีกหน่ึงในอนุสรณสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรที่มีชื่อเสียง
มากที่สุดของเมือง

โบสถนอรทเทอดามนิกายโรมันคาทอลิกที่ไดรับการยกยองวาเป็นอนุสาวรีย
แหงชาติของฝรั่งเศส	ถูกกอสราง	ขึน้ในชวงปี	1854	ถึง	1999	ในแบบ
สถาปัตยกรรมกอธิค

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
	พักที่	PARK	INN	BY	RADISSON	LILLE	GRAND	STADE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองเกนต	(Ghent)	(ระยะทาง	75	กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.15	ชม.)	เมืองที่มี

ขนาดใหญเป็นอันดับ	4	ของเบลเยี่ยม	ถนนหนทางผังเมืองปูหินแบบโบราณ	ในยุคกลางเมืองเกนต	ไดชื่อวาเป็น
รองนครปารีสเพียงแหงเดียว	นําทานชมเมืองเกนตซึ่งแปลวาการรวมกันของแมน้ําสองสาย	เพราะที่ตั้งของ
เมืองอยูบริเวณที่	แมน้ําสเกลต	Scheldt	River	มาบรรจบกับ	แมน้ําไลส	Lys	River	แมน้ําสองสายน้ีเป็น
เสนเลือดลอเลี้ยงเมืองอันรุงเรืองในอดีตนานนับศตวรรษและยังคงตอเน่ืองจวบจนปัจจุบัน
นําทานถายรูปกับ	ปราสาททานเคานต	(Castle	of	the	Counts)	ปอมปราสาทในยุคกลาง	ที่ถูกสรางขึน้

เมื่อปี	ค.ศ.1180	เพื่อแสดงถึงความรุงเรืองในยุคสมัยของ	Philip	of	Alsace	เมืองทาในตอนเหนือของเบลเยี่ยมอัน
แสนเงียบสงบและสวยงามดวยสถาปัตยกรรมอันเกาแก
ชม	หอระฆังประจําเมือง	ที่สูงตระหงานถึง	91	เมตร	เป็นจุดเดนของเสนขอบฟา	ที่ดานลางน้ัน	เป็น	Cloth



Hall	ที่มีมาตั้งแตทศวรรษที่	15	และไดรับเกียรติเป็น	UNESCO	World	Heritage	Site

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย
นําทานเดินทางสูกรุง	บรัสเซลส	(Brussels)	(ระยะทาง	55	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชม.)	เมือง

หลวงของประเทศเบลเยี่ยม	สถานที่ตั้งสํานักงานใหญองคการสนธิสัญญาปองกันแอตแลนติกเหนือ	หรือนาโต
จากน้ันนําทานชมและถายรูปเป็นที่ระลึกกับ	อนุสรณอะโตเมีย่ม	(Atomium)	ซึ่งเป็นสัญลักษณในการจัด

งานแสดงสินคาโลก“เอ็กซโป”	เมื่อปี	ค.ศ.1958	ถูกสรางขึน้โดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล	โดย
ขนาดใหญกวาโมเลกุลของจริงถึง	165	พันลานเทา
จากน้ันเขาสูจัตุรัสกลางเมือง	จัตุรัสกรองดปลาสต	(Grand	Place)	ที่มีชื่อเสียงกลาวขานกันวาสวยที่สุด

แหงหน่ึงในยุโรป	ชมศาลาวาการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส
นําชมและถายรูปกับ	เมเนเกนพีส	(Manneken	pis)	ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอนตัว

ปัสสาวะอยางนารัก	ผูสรางประวัติศาสตรและตํานานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเลาขานกันมาหลาก
หลายตํานาน	เชน	มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี	มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ	จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและ
ปองกันเมืองไวได	ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักน้ี	เพื่อระลึกถึงความกลาหาญ
ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู	เมืองแอนตเวิรป	(Antwerp)	(ระยะทาง	45	กม.	ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ	50	นาที)	เมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของตํานานยักษ	ดรูโอน	อันติโกน	(Druoon	Antigoon)	ที่อาศัย
บริเวณแมน้ําสเกลท	(Scheldt	River)	ที่เชื่อมกับทะเลเหนือที่ปากน้ําเวสเทิรนสเกลต	(Western	Scheldt)

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
นําคณะเขาสูที่พัก	โรงแรม	LEOPOLD	ANTWERP	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองที่ใหญที่สุดและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอรตะวันออกใน
บริเวณเฟลมมิชของประเทศเบลเยียม	เดิมตัวเมืองเริ่มจากการตั้งถิ่นฐานที่
ปากแมน้ําสเกลตและแมน้ําลูส	ในยุคกลางเกนตเป็นเมืองที่ใหญที่สุดและ
มั่งคั่งที่สุดในตอนเหนือของยุโรป	ในปัจจุบันเป็นเมืองทาและเป็นที่ตั้งของมหา
วิทยาลัยเกนต

ถูกสรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	1180	เพื่อแสดงถึงความรุงเรืองในยุคสมัยของ	Philip	of
Alsace	เพื่อปองกันการรุกรานของพวกไวกิ้ง	และถึงแมวาประเทศเบลเยี่ยมจะ
ผานการรบและสงครามมามากมาย	แตปราสาท	Gravensteen	ยังคงผานกาล
เวลามาได	และเป็นแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจที่สุด

หอระฆังเกาแก	ที่มีประวัติอันยาวนาน	และมีประติมากรรมที่งดงาม	ที่ชื่อวา
Madonna	&	Child	ซึ่งเป็นประติมากรรมที่อยูภายในโบสถพระแมมารีมี
ลักษณะะเป็นหินออนที่มีการแกะสลักโดยมิเคลันเจโล	ซึ่งในปัจจุบัน	ไดรับการ
ยกยองวาเป็น	ยอดศิลปินเอกของโลกชาวอิตาเลี่ยน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน



ทาอากาศยานบรัสเซลส	หรือสนามบินบรัสเซลส	อินเตอรเนชั่นแนลหรือทา
อากาศยานบรัสเซลส	อินเตอรเนชั่นแนลในเมืองบรัสเซลสประเทศเบลเยี่ยม
เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศเบลเยียม	กอตั้งเมื่อ	พ.ศ.	2483
ตั้งอยูหางจากตัวเมืองบรัสเซลสไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว	12
กิโลเมตร	ในเขตเทศบาลซาเฟินเตม,	มาเคอเลิน	และสเตโนกเกอรเซลของ
มณฑลเฟลมิชบราบันต	จากสถิติปี	พ.ศ.	2557	ทาอากาศยานบรัสเซลสเป็นทา
อากาศยานที่มีผูใชบริการมากที่สุดอันดับที่	23	ของยุโรป	ตัวสนามบินมีอาคาร
ผูโดยสารขนาดใหญหลังเดียว	ซึ่งแบงออกเป็น	2	โถงขาออก

สิ่งกอสรางที่ตั้งอยูกรุงบรัสเซลส	เมืองหลวงของประเทศ	ถือกันวาเป็นสิ่ง
มหัศจรรยอีกอยางหน่ึง	สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.1958	ในงาน	World	Expo
โครงสรางเป็นเหล็ก	มีความสูง	102	เมตร	มีน้ําหนักประมาณ	2,400	ตัน	ใน
แตละอะตอมทําเป็นทรงกลม	มีเสนผานศูนยกลางยาว	18	เมตร	หอหุมดวยอลู
มิเนียม	ที่สะทอนแสงแดดเป็นประกาย	เมื่อยามตองกับแสงอาทิตย	ทรงกลม
แตละทรงกลมจัดแบงเป็นสองชั้น

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

เป็นน้ําพุขนาดเล็กหลอดวยทองแดงเป็นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกําลัง
ปัสสาวะใสอาง	มีความสูงประมาณ	61	ซ.ม.	ตั้งอยูบริเวณใจกลางกรุง
บรัสเซลส

เป็นเมืองในประเทศเบลเยียมและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดแอนตเวิรปในฟ
ลานเดอส	หน่ึงในสามบริเวณของเบลเยียม	แอนตเวิรปเป็นเมืองที่มีความ
สําคัญมานานในกลุมประเทศแผนดินตํ่าของทั้งทางเศรษฐกิจและทาง
วัฒนธรรมโดยเฉพาะกอนการการปลนเมืองแอนตเวิรปของการลุกฮือของชาว
ดัตช	ระหวางสงครามแปดสิบปี	เมืองแอนตเวิรปตั้งอยูบนฝ่ังขวาของแมน้ํา
สเกลต	ที่เชื่อมกับทะเลเหนือที่ปากน้ําเวสเทิรนสเกลต

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	LEOPOLD	ANTWERP	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	McArthurGlen	Designer	Outlet	Roermond	(ระยะทาง	135	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2

ชม.)	ประเทศเนเธอรแลนด	เอาทเลทขนาดใหญที่เป็นแหลงชอปป้ิงของคนเนเธอรแลนด,	เยอรมัน	และ



อิสระอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย

เบลเยี่ยม	ที่นิยมมาเลือกซื้อสินคาราคายอมเยานานาชนิด	อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมตางๆ	อาทิ
เชน	GUCCI,	PRADA,	BALLY,	HUGO	BOSS	,BENETTON,	BURBERRY,	CALVIN	KLEIN,	VICTORIANOX,
GEOX,	GUESS,	LACOSTE	,	NIKE,	OAKLEY,	DIESEL	และอื่นๆอีกมากมาย
อิสระอาหารกลางวัน	ภายในเอาทเลท	เพื่อไมรบกวนการชอปป้ิง

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองอูเทรคท	(Utrecht)	(ระยะทาง	145	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2.15	ชม.)

เมืองใหญอันดับ	4	ของเนเธอรแลนด	ตั้งอยูใจกลางประเทศ	จึงเป็นศูนยกลางการคมนาคมทางรถไฟและรถยนต
เมืองที่ไดรับการยกยองจาก	BBC	Travel	เป็นหน่ึงในเมืองที่มีความสุขที่สุดในโลก
นําทานชมเมืองเกาอูเทรคท	ซึ่งไดรับการยกยองใหเป็นทางวัฒนธรรมในศตวรรษที่	7	ชมมหาวิหารประจํา

เมือง	St	Martin's	Cathedral	(สรางในปี	ค.ศ.	1254	-	1520)	ที่ตั้งของ	Dome	Tower	ที่สูงถึง	112	เมตร	บันได
465	ขั้น	ถือวาสูงที่สุดเนเธอรแลนด	ใชเวลาสรางกวา	300	ปี

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
นําคณะเขาสูที่พัก	โรงแรม	APOLLO	UTRECHT	CITY	CENTRE	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

McArthurGlen	Designer	Outlet	Roermond	ประเทศเนเธอรแลนด	ซึ่งเป็น
พรมแดนที่อยูระหวาง	2	ประเทศ	ระหวาง	เยอรมนี	และเนเธอรแลนด	บอย
ครั้งที่ไกดจะพานักทองเที่ยวเดินทางไปชอปปงที่เอาเลตแหงน้ี	เอาทเลทขนาด
ใหญที่เป็นแหลงชอปป้ิงของคนเนเธอรแลนด,	เยอรมัน	และ	เบลเยี่ยม	ที่นิยม
มาเลือกซื้อสินคาราคายอมเยานานาชนิด	อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบ
รนดเนมตางๆ	อาทิเชน	GUCCI,	PRADA,	BALLY,	HUGO	BOSS
,BENETTON,	BURBERRY,	CALVIN	KLEIN,	VICTORIANOX,	GEOX,
GUESS,	LACOSTE	,	NIKE,	OAKLEY,	DIESEL	และอื่นๆอีกมากมาย

เมืองอูเทรคท	(Utrecht)	เมืองใหญอันดับ	4	ของเนเธอรแลนด	ตั้งอยูใจกลาง
ประเทศ	จึงเป็นศูนยกลางการคมนาคมทางรถไฟและรถยนต	เมืองที่ไดรับการ
ยกยองจาก	BBC	Travel	เป็นหน่ึงในเมืองที่มีความสุขที่สุดในโลก	นําทานชม
เมืองเกาอูเทรคท	ซึ่งไดรับการยกยองใหเป็นทางวัฒนธรรมในศตวรรษที่	7	ชม
มหาวิหารประจําเมือง	St	Martin's	Cathedral	(สรางในปี	ค.ศ.	1254	-	1520)	ที่
ตั้งของ	Dome	Tower	ที่สูงถึง	112	เมตร	บันได	465	ขั้น	ถือวาสูงที่สุด
เนเธอรแลนด	ใชเวลาสรางกวา	300	ปี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	APOLLO	UTRECHT	CITY	CENTRE		หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันเดินทางไปชม	หมูบานชาวประมงโวเลนดัม	(Volendam)	(ระยะทาง	65	กม.	ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ	1	ชม.)	ที่เคยตั้งอยูบริเวณปากอาวน้ําเค็มของทะเล	“ไอซเซลเมียร”	กอนที่รัฐบาลไดสรางเขื่อนสูง
ใหญปิดทะเลเพื่อสรางเป็นกําแพงกั้นน้ําทวมและจัดทําเป็นแหลงอนุรักษน้ําจืด	หลังจากน้ันโวเลนดัมจึงกลาย
เป็นเมืองริมทะเลน้ําจืด	ที่ยังคงอนุรักษวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไวอยางนาสนใจ	ขอเชิญเพลินชมบรรยากาศริมน้ําที่
มีอากาศสดชื่น	อิสระใหทานไดเดินเลน	ชมเมืองและวิถีชีวิตของชาวประมงดัชช	ที่ยังคงอนุรักษไวอยางดี	หรือ
เลือกซื้อของที่ระลึกนารักๆ	ภายในเมืองหมูบานชาวประมงแหงน้ี



รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู	กรุงอัมสเตอดัม	(Amsterdam)	(ระยะทาง	25	กม.	ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ	30	นาที)	เมืองแหงแสงสี	และอิสรเสรีภาพ	ของนักทองเที่ยวจากทั่วโลก	นําทานผานชมเมืองที่
มากมายไปดวยพิพิธภัณฑระดับโลกตางๆ	มากมาย
จากน้ันนําทานเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินคาที่บริเวณ	จัตุรัสดัมสแควร	(Dam	Square)	ศูนยกลางของ

เมืองที่มีอนุสรณสงครามเพื่อรําลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่	2	และ	อดีตศาลาวาการเมืองที่
หลุยส	โบนาปารต	เคยใชเป็นพระราชวังหลวงในชวงที่จักรพรรดินโปเลียนแหงฝรั่งเศสเรืองอํานาจ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
นําคณะเขาสูที่พัก	โรงแรม	RAMADA	APOLLO	CENTRE	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

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

ตั้งอยูใจกลางเมือง	และชื่อของจัตุรัสมีความเกี่ยวพันอยางมากกับชื่อของ
อัมสเตอรดัม	ซึ่งมีที่มาจาก	‘เขื่อนที่อยูริมแมน้ําอัมสเตล	โดยเขื่อนแหงแรกถูก
กอสรางขึน้ในบริเวณจัตุรัสเมื่อปีคริสตศักราช	1200	และปัจจุบันจัตุรัสแหงน้ี
เป็นสถานที่ตั้งของสถานที่ทองเที่ยวนาสนใจหลายแหง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	RAMADA	APOLLO	CENTRE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําเดินทางโดยรถโคชสู	หมูบานกังหันลมซานสคันส	(Zaanse	Schans)	ใหทานไดถายรูปเป็นที่ระลึกกับ

กังหันลม	สัญลักษณที่สําคัญอยางหน่ึงของชาวดัตช	และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเทาไมของชาวดัตชที่ใชใส



ในชีวิตประจําวันในงานอาชีพตางๆพรอมเชิญเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย
ชม	เมืองอัมสเตอรดัม	โดยการ	ลองเรือหลังคากระจก	ลัดเลี้ยวเขาตามลําคลอง	สัมผัสชีวิตความเป็นอยู

รวมทั้งสภาพบานเรือนเกาแกอันงดงามสืบทอดมาตั้งแตสมัยศตวรรษที่	17	และทัศนียภาพของบานเรือนอัน
สวยงามอยางมีเอกลักษณ
นําเขาชม	สถาบันสอนการเจียระไนเพชร	ที่มีชื่อเสียงทานจะไดสัมผัสและเรียนรูพื้นฐานในการดูและการ

เจียระไนเพชรในรูปแบบตางๆ	พรอมกันน้ันยังไดมีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน	และทาน
สามารถเลือกชมสินคาอื่น	อยางนาฬิกายี่หอดังมากมาย	อาทิ	เชน	ROLEX,PANERAI,TAG	HEUER,	IWC,
PIAGET,	LONGINES,	OMEGA,	TISSOT,	CARTIER,	BREITLING,	CHOPARD	รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอยาง
GUCCI,DIESEL,	DKNY,	CHANEL,	ICE	,EMPORIO	ARMANI,	SWATCH,	MICHEAL	KORS,	TOMMY
HILFIGER	ฯลฯ

ชวงคํ่า
17.30	น.	นําคณะเดินทางสู	สนามบินสคิปโพล	เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี	(Tax	Refund)	และ	มี

เวลาในการเลือกซื้อสินคาใน	รานคาปลอดภาษี	ภายในสนามบิน
22.00	น.	ออกเดินทางกลับสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยเทีย่วบินที	่EK	150

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

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

สถาบันเจียระไนเพชร	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเนเธอรแลนด	แสดงการสาธิต
การเจียระไนเพชร	ที่มีชื่อเสียงของโลก

ชื่อเสียงของสนามบินสคิปโพลในอัมสเตอรดัมน้ันโดงดังมานานในฐานะสนาม
บินใหญและสําคัญของยุโรป	ปีที่แลวรองรับผูโดยสารมากกวา	45	ลานคน	แต
ก็เชนเดียวกับสนามบินอื่นๆที่มักเกิดอุบัติเหตุ	ซึ่งเจาหนาที่หอควบคุมการบิน
บางคนเปิดเผยวาใชวานักบินทุกคนจะยอมทําตามคําแนะนําของเจาหนาที่หอ
ควบคุมการบิน



ชวงเชา	-	ชวงบาย
07.45	น.	เดินทางถึง	สนามบินดูไบ	เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
09.30	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	เทีย่วบินที	่EK	372
18.40	น.	ถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	ดวยความสวัสดิภาพ

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	ทรัพยสินสวนตัวหาย,	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขา
เมือง	รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขา
หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	กรณีทีค่ณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจง

ใหทานทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
5.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
6.	เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

1.	ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	โดยโอนเขาบัญชี	ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้
2.	ทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ	20	วันกอนการเดินทาง	หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดิน

ทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)

-	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท
-	คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่นไขกรมธรรม)
8.	คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
9.	คาไกดทองถิ่น	(ไมรวมทิปมัคคุเทศก)

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	20	ก.ก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน
3.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
4.	คาธรรมเนียมวีซาเชงเกน	(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็นจํานวนเงินโดย

ประมาณ	3,500	บาท)
5.	คาทิปพนักงานขับรถ	และมัคคุเทศกทองถิน่	(ทานละ	14	ยูโร)
6.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	3	ยูโร	ตอคน	ตอวัน	:	8	x	3	=	24	ยูโร)
7.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%
8.	คาบริการยกกระเป าในโรงแรม	ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]



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

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1.	การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต	มิใชบริษทัทัวร	การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการ

พิจารณา	ของสถานทูตงายขึน้
2.	กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง	ชวงระหวางยื่นวีซา	หรือ	กอนเดินทางกับทางบริษทั	ทานตองแจงใหทางบ

ริษทัฯ	ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน	ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนาน
และอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได
3.	สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ	จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน

พํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน
4.	หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ	หากนับแลวตํ่ ากวา	6	เดือน

ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม	และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา	ใหกับทางบริษทั
ดวย	เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา	และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง	ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ ากวา	3	หนา
5.	ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก	หากมีการสูญหาย	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทาง

น้ันๆ	และพาสปอรต	ถือเป็นหนังสือของทางราชการ	ตองไมมีรอยฉีกขาด	หรือ	การขีดเขียน	หรือ	แตงเติมใดๆ	ในเลม

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน	(ฝรัง่เศส)	ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ	10-15	วัน
ทําการ	ยื่นวีซาแสดงตนทีศู่นยยื่นวีซา	TLS	Contact(เอกสารกรุณาเตรียม	1	ชุด	ยกเวน	เอกสารทีอ่อก
จากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง	1	ชุด	และสําเนา	1	ชุด	ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูต
แลว	ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได)
1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา	อายุการใช

งานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา
กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
2.	รูปถาย	รูปถายสีหนาตรงขนาด	1.5	x	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	(พื้นหลังขาวเทาน้ัน	ถายไมเกิน	6	เดือน	รวบผม	ให

เห็นหู	เห็นคิ้ว	หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ	ไมใสคอนแทคเลนส	รูปไมเลอะหมึก	)
3.	หลักฐานการเงิน

-	กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง	ใช	Bank	Statement	บัญชีออมทรัพย	ยอนหลัง	3	เดือน	ที่ออกจากทางธนาคาร
เทาน้ัน	(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	1-2	วัน	แลว	คอยขอ	Statement
เพื่อใหอัพเดทไมเกิน	15	วันหรืออยูในเดือนทีย่ื่นวีซา)	บัญชีฝากประจํา	ใชประกอบการพิจารณาได
-	กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	ใชสําเนา	Bank	Statement	บัญชีออมทรัพยยอนหลัง	3	เดือน	(ของผูที่
ออกคาใชจาย)
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
4.	หลักฐานการทํางาน

-	เจาของกิจการ	หนังสือรับรองการจดทะเบียน	(DBD)	ที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	อายุไมเกิน	3
เดือน	หรือ	สําเนาใบทะเบียนการคา	(พค.0403)
-	กิจการไมจดทะเบียน	จดหมายชี้แจงการทํางาน	พรอมเอกสารประกอบ	เชน	รูปถายราน	สัญญาเชาที่	โฉนดที่ดิน
เป็นตัน
-	เป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	จากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางาน	(ขอเป็นภาษา
อังกฤษมีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทน
ชื่อสถานทูตทีย่ื่น)
-	นักเรียนหรือนักศึกษา	ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู	(ขอเป็นภาษาอังกฤษ
มีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนชื่อ
สถานทูตทีย่ื่น)
5.	เอกสารสวนตัว

-	สําเนาทะเบียนบาน
-	บัตรประชาชน
-	สูติบัตร	(กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี)
-	ทะเบียนสมรส	/	ทะเบียนหยา	/	มรณะบัตร(ถามี)
-	ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	(ถามีการเปลี่ยน)
6.	กรณีเด็กอายุไมถึง	20	ปี	ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา

-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอม



ระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามา
-	หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตบิดาและมารดา
-	กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
-	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา
**เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เติมไดทุกเวลา	หากทางสถานทูตแจงขอเพิม่
เติม**

หมายเหตุ	การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น	ทั้งน้ีบริษทัเป็น
เพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน
สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง	ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา	ภายใน	3

วันนับจากวันจอง	หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร	และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน	ทั้งแบบหมูคณะและยื่น

รายบุคคล	(แสดงตน)	ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่

**	โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม	**
ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเขากลุมประเทศเชงเกน	และราคาอาจมีการปรับเปลีย่นได	(ผูยื่นวีซาตองชําระ

เงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็นจํานวนเงินโดยประมาณ	3,500	บาท
หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่

กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึน้
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	นัง่รถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและ

เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเป็นสําคัญ
รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย,	ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองที่เขาพัก	เชน	กรณีที่เมืองน้ัน

มีการจัดงาน	TRADE	FAIR	ฯลฯ	ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน	และ	โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย
3.	น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

กําหนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกายและ
อํานาจในการใหที่น่ัง	Long	leg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้นกัน
2.	โรงแรมสวนใหญ	ไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถาเขาพัก	3	ทาน	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจาก

โรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได	และทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหอง
พัก	6,000	บาท



3.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
4.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
5.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และอาจ

ไมมีอางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

1.	แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง	คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกภายใน	30-44	วันกอนเดินทาง	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท	
3.	แจงยกเลิกภายใน	16-29	วันกอนเดินทาง	เก็บคาใชจาย	ทานละ	20,000	บาท
4.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30	ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและ
ผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ	
7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ

มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	/	คามัดจําตัว๋เครื่อง
บิน	หรือคาตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว)	/	คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน	
8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ		ไมคืนคาทัวร

ทัง้หมด
9.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผล

ใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


