
 

  
 

 
 

 

นําทา่นบนิลดัฟ้าสู ่ นครมลิาน (Milan) เมอืงหลวงแหง่แฟชั.นโลก พรอ้มเต็มอิ.มกบัดนิแดนที.มธีรรมชาตอินังดงาม

ที.สดุแหง่หนึ.งของโลกที.สวติเซอรแ์ลนด ์แวะเที.ยวลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงยอดนยิม พาขึFนกะเชา้พชิติยอดเขาทติลสิ 

(Tilis) พรอ้มท ั:งเที=ยวปารสี (Paris) เมอืงที.มเีต็มไปดว้ยมนตเ์สน่หแ์ละสดุแสนโรแมนตกิ เขา้ชมความงดงามของ

พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) อนัยิ.งใหญ ่ถา่ยรปูเป็นที.ระลกึกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณท์ี.

โดดเดน่สงูตระหงา่นคูน่ครปารสี ชอ้ปปิFงรา้นคา้ปลอดภาษีและในหา้งใหญใ่จกลางกรงุปารสี เยอืนจตัรุสักรองดป์ราซ 

(Grand Place) จัตรุัสที.กลา่วขานวา่สวยที.สดุในยโุรปใจกลางกรงุบรสัเซลส ์ (Brussels) ประเทศเบลเยี=ยม 

(Belgium)  ลอ่งเรอืเที.ยวอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) ดนิแดนแหง่เสรภีาพ          

  

***พกัปารสี 2คนื***   

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

ตลุาคม : 16 – 24  

พฤศจกิายน : 15 – 23 

ธนัวาคม : 2 – 10 

59,900.-

ธนัวาคม : 27 ธ.ค. – 4 ม.ค. (เทศกาลปีใหม)่ 69,900.-

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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MILAN-AMSTERDAM อิตาลี สวิตเซอร�แลนด� 
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร�แลนด� 9 วัน 6 คืน 

โดยสายการบินเอมิเรตส� (EK)
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วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – ดไูบ

18.30 น.
 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู 8 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที.คอยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวก

20.35 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเที=ยวบนิที= EK 373 

***คณะเดนิทางวนัที= 16 – 24 ต.ค. 60 ออกเดนิทางเวลา 21.25 น.***

วนัที=สองของการเดนิทาง     ดไูบ – มลิาน – ลเูซริน์ 

00.50 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลี=ยนเครื=อง  

03.45 น. ออกเดนิทางตอ่สูม่ลิาน โดยเที=ยวบนิที= EK101 

***คณะเดนิทางวนัที= 16 – 24 ต.ค. 60 ออกเดนิทางเวลา 03.35 และถงึ

มลิาน เวลา 08.15 น.***

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
บริษัท ชิล สแควร� ทราเวล จํากัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว เลขท่ี 11/07092 ☎  ติดต�อ Call Center: 02-886-8518, 
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที=ยง คํ=า
โรงแรมที=พกั 
หรอืเทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ – ดไูบ ✈ ✈ ✈  

2 ดไูบ – มลิาน – ลเูซริน์ ✈ O X GRAND HOTEL EUROPE

3 ลเูซริน์ – แองเกิFลเบริก์ – ยอดเขาทติลสิ – ดจิอง O O O
MERCURE DIJON 
CENTRE

4 ดจิอง – ปารสี – หอไอเฟล – พพิธิภณัฑนํ์Fาหอม O O O
MERCURE PARIS LA 
DEFENSE

5 ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายน ์– ชอ้ปปิFง O O X MERCURE PARIS LA 
DEFENSE

6 ปารสี – บรกูก ์– บรัสเซลส ์– แอนทเ์วริป์ O O O 
CROWNE PLAZA 
ANTWERPEN  

7
แอนทเ์วริป์ – อมัสเตอรด์มั – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์ 

– ลอ่งเรอืหลงัคากระจก   
O O O 

PARK INN AMSTERDAM 
AIRPORT

8 อสิระชอ้ปปิFง – สนามบนิ    O X ✈

9 ดไูบ –  กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈
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07.45 น. ถงึ สนามบนิมลิาโนมลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี (เวลาทอ้งถิ.นชา้

กวา่ประเทศไทย 5 ชั.วโมง และจะเปลี.ยนเป็น 6 ชั.วโมงในวนัที. 29 ตลุาคม 

2560) นําทา่นผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร จากนัFนเดนิทางสูต่วัเมอืง

มลิาน (Milan)  เมอืงที.เรยีกไดว้า่ เป็นเมอืงหลวงแหง่แฟชั.นของโลก นําทา่น

ถา่ยรปูดา้นนอกของมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) ที.

สรา้งดว้ยศลิปะแบบนโีอโกธคิ ผสมผสานกนั ชมความงดงามอนัน่าอศัจรรย ์ ของ

สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟืFนฟศูลิปวทิยาการ นําทา่นชม แกลเลอร ี วคิ

เตอร ์เอ็มมานเูอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ซึ.งนับวา่เป็นชอ้ปปิFง

มอลลท์ี.สวยงาม หรหูราและเกา่แกท่ี.สดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ ของกษัตรยิว์คิ

เตอร ์ เอ็มมานูเอล ที. 2 ผูร้เิร ิ.มการรวมชาตหิวัเมอืงตา่งๆในอติาล ี และอนุสาวรยี์

ของศลิปินชื.อดงัในยคุเรเนซองสอ์กี 1 ทา่น คอืลโีอนารโ์ด ดารว์นิซี. ที.อยูใ่น

บรเิวณ ดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่  

เที=ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเที.ยวยอดนยิมอันดบัหนึ.งของสวติ

เซอรแ์ลนด ์ ที.ถกูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา จากนัFนพาทา่นชมสงิโต

หนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที.แกะสลกับนผาหนิธรรมชาต ิ เพื.อ

เป็นอนุสรณรํ์าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิที.เกดิจากการปฏวิตั ิ

ในฝรั.งเศสเมื.อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge)    ซึ.งมี

ความยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมนํ่ :ารอยส ์(Reuss River)          อนั

งดงามซึ.งเป็นเหมอืนสญัลกัษณ์ของเมอืงลเูซริน์ เป็นสะพานไมท้ี.มหีลงัคาที.เกา่

แกท่ี.สดุในยโุรป สรา้งขึFนเมื.อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลมุสะพานมภีาพวาด

ประวตัศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  จากนัFนใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซืFอ

สนิคา้ของสวสิ เชน่ ชอ็คโกแลต, เครื.องหนัง, มดีพับ, นาฬกิายี.หอ้ดงั อาทเิชน่ 

Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ระยะทาง 262 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 4 

ชม. 

คํ=า อสิระอาหารคํ=าตามอธัยาศยั 

นําคณะเขา้สูท่ี.พัก โรงแรม GRAND HOTEL EUROPE หรอืเทยีบเทา่

วนัที=สามของการเดนิทาง  ลเูซริน์ – แองเกิ:ลเบริก์ – ยอดเขาทติลสิ – ดจิอง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 จากนัFนเดนิทางเขา้สูห่มูบ่า้นแองเกิ:ลเบริก์ (Engelberg) ซึ.งตั Fงอยูเ่ชงิขนุเขา

ที.สวยงามมรีะดบัอกีแหง่หนึ.งของเทอืกเขาแอลป์  ผา่นเสน้ทางไฮไลทข์องสวติ

เซอรแ์ลนด ์ และววิทวิทัศนส์วยงามของทุง่หญา้ตดักบัหมิะอนัขาวโพลนปกคลมุ

ยอดเขา นําทา่นขึ:นกระเชา้ลอยฟ้าทนัสมยัระบบใหมล่า่สดุหมนุ 360 องศา 

รอบตวัเอง ชมทัศนียภาพอันตระการตาไดร้อบทศิทางตามเสน้ทางขึFนสูย่อด

เขาทติลสิ (Titlis) เขา้ชมถํ :านํ :าแข็ ง (Ice Grotto)ที.ไมเ่คยละลาย  เชญิ

เพลดิเพลนิสนุกสนานกบัการเลน่หมิะบนลานสก ี สดุแสนประทับใจเป็นอยา่งยิ.ง 

ชมทวิทัศน์ของยอดเขาต่างๆ ที.ปกคลุมไปดว้ยหมิะอันขาวโพลนสรา้งความ

งดงามใหก้บัขนุเขาเป็นอนัมาก

ระยะทาง 35 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 45 นาท	ี

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
บริษัท ชิล สแควร� ทราเวล จํากัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว เลขท่ี 11/07092 ☎  ติดต�อ Call Center: 02-886-8518, 
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เที=ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืFนเมอืง

บา่ย จากนัFนเดนิทางสูเ่มอืงดจิอง (Dijon) ประเทศฝรั.งเศส อดตีเมอืงหลวงแหง่

แควน้เบอรก์นัด ีผา่นทุง่ราบอนักวา้งใหญแ่หลง่ผลติมสัตารด์ชื.อดงั อกีทั Fงยงัมชีื.อ

เสยีงในการผลติไวน์ชั Fนเลศิอกีดว้ย ผ่านชมอาคารบา้นเรอืนสมัยเรเนสซองส ์

โบสถ์และวหิารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึ.งมีจุดเด่นคือ การมุงหลังคาดว้ย

กระเบืFองสแีดงสดจัดเรยีงเป็นลวดลายงดงาม 

ระยะทาง 350 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 4.30 
ชม.

คํ=า รับประทานอาหารคํ.า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

เขา้สูท่ี.พัก โรงแรม  MERCURE DIJON CENTRE หรอืเทยีบเทา่

วนัที=ส ี=ของการเดนิทาง ดจิอง – ปารสี – หอไอเฟล – พพิธิภณัฑนํ์ :าหอม

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 เดนิทางสู ่ มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝรั.งเศส เมอืงที.มี

มนตเ์สน่หอ์นัเหลอืลน้ ที.นักทอ่งเที.ยวอยากมาเยอืนมากที.สดุ กรงุปารสีเป็นหนึ.ง

ในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมที.ลํFาสมัยแหง่หนึ.งของโลก ที.ทรงดว้ย

อทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บนัเทงิ สื.อ แฟชั.น วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ 

ทําใหก้รงุปารสีเป็นหนึ.งในเมอืงที.สําคญัที.สดุแหง่หนึ.งของโลก 

ระยะทาง 315 
กม.ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4.30 ชม.

เที=ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําเที.ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผา่นลานประวตัศิาสตรจ์ตัุรสั

คองคอรด์ (Place de la Concorde) ที.พระเจา้หลยุส์ที. 16 และพระนางมารี

อองตวัแนต ถกูตดัสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมยัปฏวิตัฝิรั.งเศส จากน ั:นเขา้

สูถ่นนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ ่ (Champs Elysees) ซึ.งทอดยาวจาก

จัตรัุสคองคอรด์ตรงสูป่ระตชูยันโปเลยีน, นําชมและถา่ยรปูคูก่บัประตชูยันโป

เลยีน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณแ์หง่ชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนใน

ศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเริ.มสรา้งขึFนในปี ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสร็จใน

ปี ค.ศ.1836 ใหเ้วลาทา่นไดเ้ลอืกซืFอสนิคา้ชั Fนนําบนถนนชองป์เอลเิซ ่ ที.เต็มไป

ดว้ยรา้นคา้สดุหรหูรา สนิคา้แฟชั.นมากมาย แลว้นําถา่ยรปูเป็นที.ระลกึกบัหอไอ

เฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณท์ี.โดดเด่ นสงูตระหงา่นคูน่ครปารสีดว้ยความสงู

ถงึ 1,051 ฟตุ    ซึ.งสรา้งขึFนในปี ค.ศ.1889 ที.บรเิวณจัตรัุสทรอคคาเดโร ่นําทา่น

เขา้ชม พพิธิภณัฑนํ์ :าหอม Fragonard พพิธิภัณฑท์ี.จัดแสดงประวัตคิวามเป็น

มาและจัดแสดงวธิีการผลตินํFาหอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลตินํFาหอมยี.หอ้ 

Fragonard ยี.หอ้นํFาหอมอันโด่งดัง ที.มแีหล่งผลติตน้กําเนิดมาจากเมือง 

Grasse เมอืงที.ไดช้ื.อวา่เป็นเมอืงหลวงของโลกนํFาหอม โดยพพิธิภณัฑแ์หง่นีFกอ่

ตั FงขึFนมาในปี 1983 ตวัอาคารเป็นที.อยูเ่ดมิของ นโปเลยีน โบนาปารต์ที. 3 Louis-

Napoléon Bonaparte III ซึ.งแตล่ะหอ้งจัดแสดงเรื.องราวเกี.ยวกบับรรจภุณัฑ์

บรรจุนํFาหอมตั Fงแตส่มัยอดตีจนถงึปัจจุบัน และบอกเลา่เรื.องราวการผสมผสาน

กลิ.นนํFาหอมใหม้เีอกลกัษณอ์นัรัญจวนใจ และหากทา่นมองหาของฝากจากปารสี

ที.ไมเ่หมอืนใคร ทา่นสามารถเลอืกซืFอนํFาหอมจากโรงงานของ Fragonard ได ้

โดยตรงตามอธัยาศยั 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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คํ=า รับประทานอาหารคํ.า ณ ภตัตาคาร อาหารพืFนเมอืง (หอยเอสคาโก)้ 

นําเขา้สูท่ี.พัก  โรงแรม MERCURE PARIS LA DEFENSE หรอืเทยีบเทา่

วนัที=หา้ของการเดนิทาง ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายน ์– ชอ้ปปิ: ง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 เดนิทางสู ่ เมอืงแวรซ์ายส ์ นําเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์

(Versaille Palace) อนัยิ.งใหญ ่ (มไีกดท์อ้งถิ.นบรรยายในพระราชวั ง) ที.สรา้ง

ขึFนตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท์ี. 14 ภายในตกแต่งอย่างวจิติร

อลงัการ ทั Fงจติรกรรมฝาผนัง รปูปัFน รปูแกะสลกัและเครื.องเรอืน ซึ.งเป็นการใช ้

เงนิอยา่งมหาศาล พาทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวงั เชน่ โบสถห์ลวงประจํา

พระราชวงั,ทอ้งพระโรงที.ตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี., 

หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ที.มคีวามยาวถงึ 73 เมตร ซึ.งเป็นหอ้งที.พระยาโกษ

าธบิด ี(ปาน) ราชทตูไทยสมยัพระนารายณม์หาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้

หลยุสท์ี. 14 แหง่ฝรั.งเศส อกีทั Fงยงัเป็นหอ้งที.ใชสํ้าหรับจัดงานเลีFยงและเตน้รํา

ของพระนางมาร ีองัตวัแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลยุสท์ี. 16, ชมหอ้งบรรทมพระ

ราชนิีที.ตกแตง่อยา่งงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนที.

ย ิ.งใหญ ่

ระยะทาง 35 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม.

เที=ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย จากนัFนเชญิเลอืกซืFอสนิคา้แฟชั.นอย่างเต็มอิ.มในราคาถูกที.รา้นคา้ปลอดภาษ ี

(Duty Free Shop) อาท ิ เชน่ เครื.องสําอางค ์นํFาหอม นาฬกิาหรื อกระเป๋า  

จากนัFนพาทา่นสมัผัสกับบรรยากาศที.เต็มไปดว้ยนักชอ้ปปิFงจากทั.วทกุมมุโลกใน

หา้งสรรพสินคา้ใหญ่สุดหรูใจกลางกรุงปารีสที.แกลเลอร ี= ลาฟาแยตต ์

(Galleries Lafayette) หรอืทา่นสามารถเลอืกซืFอสนิคา้ของสวสิจากรา้น 

Bucherer รา้นดังของสวสิ ที.มสีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรุงปารสี โดยมสีนิคา้

มากมาย อาทเิชน่ ชอ็คโกแลต, เครื.องหนัง, มดีพับ, นาฬกิายี.หอ้ดงั อาทเิชน่ 

Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

คํ=า อสิระอาหารคํ=าตามอธัยาศยั

นําคณะเขา้สูท่ี.พัก โรงแรม MERCURE PARIS LA DEFENSE หรอืเทยีบเทา่

วนัที=หกของการเดนิทาง  ปารสี – บรกูก ์– บรสัเซลส ์– แอนทเ์วริป์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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 นําเดนิทางสูเ่มอืงบรกูก ์ (Brugge) ซึ.งเป็นเมอืงรมิชายฝั.งทะเลที.มชี ื .อเสยีง

ของประเทศเบลเยยีม และไดรั้บเลอืกเป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้

โดยมสีมญานามวา่ เวนสิแหง่ยโุรปเหนอื เพราะเป็นเมอืงที .มกีารใชลํ้าคลองใน

การสญัจรรอบๆเมอืงได ้  ลกัษณะของเมอืงนีFลอ้มรอบดว้ยคเูมอืงสองชั Fน และม ี

อาคาร โบสถ ์ บา้นเรือน ถนนที.สะอาดสวยงาม ซึ.งส่วนใหญ่ลว้นเป็น

สถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมชิ และแบบเรเนซองค ์ และมสีถานที.ท่องเที.ยวที.

สําคญันําชมจตัรุสัใจกลางเมอืง (Market Square) หอระฆงัเกา่แกท่ี.มปีระวตั ิ

อนัยาวนานและมปีระตมิากรรมที.งดงาม ที.ชื.อวา่ Madonna & Child ซึ.งเป็น

ประตมิากรรมที.อยูภ่ายในโบสถพ์ระแมม่าร ีมลีกัษณะเป็นหนิออ่นที.มกีารแกะสลกั 

โดย ไมเคลิแอน เจโล  ซึ.งในปัจจบุนัไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น ยอดศลิปินเอกของ

โลกชาวอติาเลยีน  

ระยะทาง 300 กม.	
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชม 

เที=ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย นําท่านเดนิทางสูก่รุง บรสัเซลส ์ (Brussels) เมอืงหลวงของ ประเทศ

เบลเยยีม สถานที.ตั Fงสํานักงานใหญ่องคก์ารสนธสิัญญาป้องกันแอตแลนตกิ

เหนอื หรอืนาโต ้ จากนัFนนําทา่นชมและถา่ยรปูเป็นที.ระลกึกบั อนสุรณอ์ะโตเมี=

ยม (Atomium) ซึ.งเป็นสญัลั กษณ์ในการจัดงานแสดงสนิคา้โลก“เอ็กซโ์ป” 

เมื.อปี ค.ศ.1958 ถกูสรา้งขึFนโดยจําลองโลหะในลกัษณะใสเหมอืนครสิตลั โดย

ขนาดใหญก่วา่โมเลกลุของจรงิถงึ 165 พันลา้นเทา่ จากนัFนเขา้สูจั่ตรัุสกลาง

เมอืงจตัรุสักรองดป์ลาสต ์ (Grand Place) ที.มชีื.อเสยีงกลา่วขานกนัวา่สวย

ที.สดุแหง่หนึ.งในยโุรป   ชมศาลาวา่การเมอืงและอาคารที.สวยงามโดยรอบจัตรัุส 

นําชมและถา่ยรปูกบัเมเนเกน้พสี (Manneken pis) ซึ.งเป็นประตมิากรรมเด็ก

ชายตวัเล็กๆกําลงัยนืแอน่ตวัปัสสาวะอยา่งน่ารัก ผูส้รา้งประวตัศิาสตรแ์ละตํานาน

พืFนเมอืงของชาวเบลเยี.ยมซึ.งมกีารเลา่ขานกนัมาหลากหลายตํานาน เชน่ มเีด็ก

ชายชื.อจเูลยีนสก ีมาพบสายชนวนระเบดิกําลงัตดิไฟ จงึปัสสาวะรดเพื.อดบัชนวน

และป้องกนัเมอืงไวไ้ด ้ ชาวเมอืงจงึทํารปูแกะสลกันีF เพื.อระลกึถงึความกลา้หาญ 

ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดนิทางสุเ่มอืงแอนตเ์วริป์ (Antwerp) เมอืงที.มชี ื.อ

เสยีงในเรื.องของตํานานยกัษ์ ดรโูอน อนัตโิกน (Druoon Antigoon) ที.อาศยั

บรเิวณแมนํ่Fาสเกลท ์ (Scheldt River) ที.เชื.อมกบัทะเลเหนอืที.ปากนํFาเวสเทิ รน์

สเกลต ์(Western Scheldt) 

 ระยะทาง 98 กม.	
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.15 ชม 

ระยะทาง 45 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 50 นาท ี

คํ=า รับประทานอาหารคํ.า ณ ภตัตาคาร อาหารพืFนเมอืง (หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว)

นําคณะเขา้สูท่ี.พัก โรงแรม CROWNE PLAZA ANTWERPEN หรอืเทยีบเทา่

วนัที=เจ็ดของการเดนิทาง    แอนทเ์วริป์ – อมัสเตอรด์มั – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์ 

                                         – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์(Zaanse Schans) ให ้

ทา่นไดถ้า่ยรปูเป็นที.ระลกึกบักงัหนัลม สญัลกัษณท์ี.สําคญัอยา่งหนึ.งของชาวดตัช ์

และชมการสาธติวธิกีารผลติรองเทา้ไมข้องชาวดัตชท์ี.ใชใ้สใ่นชวีติประจําวันใน

งานอาชพีต่างๆพรอ้มเชญิเลอืกซืFอสนิคา้ของที.ระลกึ จากนัFนเดนิทางเขา้สูก่รุ

งอมัสเตอดมั (Amsterdam) เมอืงแหง่แสงส ี และอสิรเสรภีาพ ของนักทอ่ง

เที.ยวจากทั.วโลก นําท่านผ่านชมเมอืงที.มากมายไปดว้ยพพิธิภัณฑร์ะดับโลก

ตา่งๆ มากมาย 

ระยะทาง 170 กม.	
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.30 ชม.

เที=ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย ชมเมอืงอัมสเตอรด์ัมโดยการลอ่งเรอืหลงัคากระจก ลัดเลีFยวเขา้ตามลําคลอง 

สมัผัสชวีติความเป็นอยู ่ รวมทั Fงสภาพบา้นเรอืนเกา่แกอ่นังดงามสบืทอดมาตั Fงแต่

สมัยศตวรรษที. 17 และทัศนยีภาพของบา้นเรอืนอันสวยงามอยา่งมเีอกลักษณ ์

นําเขา้ชมสถาบนัสอนการเจยีระไนเพชรที.มีช ื.อเสยีงท่านจะไดส้ัมผัสและ

เรยีนรูพ้ืFนฐานในการดแูละการเจยีระไนเพชรในรปูแบบตา่งๆ พรอ้มกนันัFนยงัไดม้ี

โอกาสเลอืกซืFอเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และทา่นสามารถเลอืกชมสนิคา้อื.น 

อยา่งนาฬกิายี.หอ้ดงัมากมาย อาท ิ เชน่ ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, 

IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, 

CHOPARD รวมไปถงึนาฬกิาแฟชั.นอยา่ง GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, 

ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER 

ฯลฯ

ระยะทาง 196 กม.	
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.30 ชม.

คํ=า รับประทานอาหารคํ.า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําคณะเขา้สูท่ี.พัก โรงแรม PARK INN AMSTERDAM AIRPORT หรอืเทยีบเทา่

วนัที=แปดของการเดนิทาง  อสิระชอ้ปปิ: ง – สนามบนิ   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนัFนนําทา่นเดนิเที.ยวชมและเลอืกซืFอสนิคา้ที.บรเิวณจตัรุสัดมัสแควร ์ (Dam 

Square) ศนูยก์ลางของเมอืงที.มอีนุสรณ์สงครามเพื.อรําลกึถงึทหารที.เสยีชวีติ

ในสงครามโลกครัFงที. 2 และอดตีศาลาวา่การเมอืงที.หลยุส ์ โบนาปารต์ เคยใช ้

เป็นพระราชวังหลวงในชว่งที.จักรพรรดนิโปเลยีนแหง่ฝรั.งเศสเรอืงอํานาจ อสิระ

ท่านเลอืกซืFอสนิคา้แบรนดเ์นม ณ หา้งสรรพสนิคา้ใจกลางจตัุรสัดมัสแควร ์

(Dam Square) ตามอธัยาศยั

เที=ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั

19.00 น. สมควรแกเ่วลาพาท่านเดนิทางสูส่นามบนิ เพื.อใหท้่านไดม้เีวลาทํา คนืภาษ ี

(Tax Refund) และเลอืกซืFอสนิคา้ปลอดภาษีในสนามบนิ

22.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ เที=ยวบนิที= EK150 

***คณะเดนิทางวนัที= 16 – 24 ต.ค. 60 ออกเดนิทางเวลา 21.25 น. และ

ถงึดไูบ เวลา 06.30 น.***

วนัที=เกา้ของการเดนิทาง    ดไูบ – กรงุเทพฯ 

07.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลี=ยนเครื=อง

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย ์ ขอสงวนสทิธิXการยา้ยเมอืงที=เขา้พกั เชน่ กรณีที่

เมอืงน ั:นมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที=ใกลเ้คี ยงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลี=ยนตามความเหมาะสม) 

09.30 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเที.ยวบนิที. EK 370 

***คณะเดนิทางวนัที= 16 – 24 ต.ค. 60 ออกเดนิทางเวลา 09.40 น. และ

ถงึกรงุเทพฯ เวลา 19.15 น.***

18.40 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการที.จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที.ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที.ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที.กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั Fงในกรณีที.ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีFาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ.ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการเปลี.ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที.ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการเปลี.ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที.คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมื=อทา่นทาํการซื:อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ื=อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที=ลกูคา้ตอ้งออกต ัYวโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที=ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั:ง มฉิะน ั:นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั:ง

ส ิ:น

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี=ยนแปลงได ้ท ั:งนี:ข ึ:นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที=ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 59,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ=มเตมิเร ื=องโรงแรมที=พกั) 59,900.-

พกัหอ้งเดี=ยว เพิ=มทา่นละ 10,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 59,900.-
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1. คา่ตัaวเครื.องบนิ ชั Fนประหยดั ( Economy Class) ที.ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื.อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที.ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที.ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามที.ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที.ทอ่งเที.ยวตามรายการ 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ=มเตมิเร ื=องโรงแรมที=พกั)
59,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัYวเครื=องบนิ ลดทา่นละ 18,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ 

(ผูย้ ื=นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื=นวซีา่ในวนัยื=น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,400 บาท )

ช ั:นธรุกจิเพิ=มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ=มตน้ที=ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื=อที=น ั=ง confirm เทา่น ั:น) 80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ=ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 69,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ=มเตมิเร ื=องโรงแรมที=พกั) 69,900.-

พกัหอ้งเดี=ยว เพิ=มทา่นละ 14,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 69,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ=มเตมิเร ื=องโรงแรมที=พกั)
69,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัYวเครื=องบนิ ลดทา่นละ 28,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ 

(ผูย้ ื=นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื=นวซีา่ในวนัยื=น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,400 บาท )

ช ั:นธรุกจิเพิ=มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ=มตน้ที=ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื=อที=น ั=ง confirm เทา่น ั:น)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ=ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

        อตัราคา่บรกิารนี:รวม
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7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงื=อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที=) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื.นไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื:อประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื=องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ=ม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี:ยประกนัเร ิ=มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบี:ยประกนัเร ิ=มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที=มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื=อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที=มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื=อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื.องดื.มที.สั.งพเิศษ , คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นํFาหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิFน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บ

ป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที.สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํFามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีที.สายการบนิมกีารปรับขึFนราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ.งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ (ผูย้ ื=นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื=นวซีา่ในวนัยื=น เป็นจาํนวนเงนิโดย

ประมาณ 3,400 บาท ) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ=น, พนกังานขบัรถ  (16 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 ยโูร หรอืประมาณ 900 

บาท) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ.ม 7%  

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั.วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีที=น ั=งจะยนืยนัเมื=อไดร้บั 

     เงนิมดัจาํแลว้เทา่น ั:น 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี.เดนิทาง ที.มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื.อทําการจองควิยื.นวซีา่ ภายใน   

    3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื.อไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที=ตอ้งการออกต ัYวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที.  

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั Fง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ̀มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยที.เกดิขึFน 

  5. การยื.นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั Fนตอนการยื.นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั Fงแบบหมูค่ณะและยื.น  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื.อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที. 

อตัรานี:ไมร่วม

เงื=อนไขการจอง
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9. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั.งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเที.ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั.วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื.องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทวัรท์ั Fงหมด 

เง ื=อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที=เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที=เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที=เกดิขึ:นจรงิเห 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์ การเตรยีมเอกสารที.ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึFน 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื.นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้า

งบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื.อวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึ.งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที.คอ่น

ขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที.ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื.องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัFน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่.ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริ.มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ.ากวา่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื.นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทาง

บรษัิทดว้ย เนื.องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ.งในการยื.นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่.ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นที.ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทาง

นัFนๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ 

ในเลม่ 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองที.นั.งพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัaวเครื.องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก̀ารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัaวเครื.องบนิ ซึ.งมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัaวเครื.องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ̀รยีกเกบ็ 

      คา่ใชจ้า่ยตามที.เกดิขึFนจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นั.งที. Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี.จะนั.งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที.สายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี.มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื.นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที.เครื.องบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํFาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี.มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ี.นั.ง Long leg ขึFนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที.เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที.เชค็อนิเทา่นัFน 

ขอ้มลูเบื:องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื=นวซีา่และการยื=นขอวซีา่

ขอ้มลูเพิ=มเตมิเร ื=องต ัYวเครื=องบนิและที=น ั=งบนเครื=องบนิ
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1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึFนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Fงหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ̀เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Fงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิXในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั:งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิ

ทางไมค่รบตามจาํนวนที=บรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นขึ:นไป) เนื.องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอื.นที.เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที.เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึ.งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื.อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั FงนีFท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที.ไม่สามารถเรียกคนืไดค้อื ค่า

ธรรมเนยีมในการมดัจําตัaว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที.สถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียื=นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที.เกดิขึFนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื.นวซีา่ / คา่มดัจําตัaวเครื.องบนิ 

หรอืคา่ตัaวเครื.องบนิ (กรณีออกตัaวเครื.องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีที.กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัYวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ̀นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ั:งหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื.องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที. ไมว่า่เหตผุล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ̀นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั:งหมด 

1. เนื=องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทําใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดี=ยว (Single) ,หอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัต่ างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ั :นกนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ=งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื=องจากโรงแรม

น ั:นไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิXในการเรยีกเก็บเงนิเพิ=มเตมิในกรณีที=อาจมกีารแยก

หอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื.องปรับอากาศเนื.องจากอยูใ่นแถบที.มอีณุหภมูตํิ.า  

3. กรณีที.มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึFนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ̀นการปรับเปลี.ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื.อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที.มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที.เป็นหอ้งเดี.ยวอาจเป็นห ้องที.มขีนาดกะทดัรัต และ

ไมม่อีา่งอาบนํFา ซึ.งขึFนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัFนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (ฝรั่งเศส) 
ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 10-15 วันทำการ 

ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า TLS Contact 

กรณียกเลกิการเดนิทาง

ขอ้มลูเพิ=มเตมิเร ื=องโรงแรมที=พกั
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เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 1 
ชุดในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

1.    หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้
งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า 
กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  
2.    รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รวบผม ให้
เห็นหู เห็นคิ้ว ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก ) 
3.    หลักฐานการเงิน  
-    กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดือน ที่ออกจากทาง
ธนาคารเท่านั้น (รบกวนลูกค้าทำรายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล้ว ค่อยขอ Statement 
เพื่อให้อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่า)  บัญชีฝากประจำ ใช้ประกอบการพิจารณาได้ 
-    กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือน(ของผู้ที่
ออกค่าใช้จ่าย)  
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 
4.    หลักฐานการทำงาน   
-    เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 
เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 
-    กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทำงาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน 
เป็นตัน 
-    เป็นพนักงาน    หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
-    นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
5.    เอกสารส่วนตัว 
-    สำเนาทะเบียนบ้าน 
-    บัตรประชาชน 
-    สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี) 
-    ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 
-    ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) 
6.    กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
-    หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือ
ยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 
-    หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือ
ยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามา 
-     หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตบิดาและมารดา 
-    กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มี
อำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 
-    *** กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า
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