
 
 

 

  

                

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560  
ธนัวาคม : 26 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 65,900.-
กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2561 
มกราคม : 23 - 30

49,991.-กมุภาพนัธ ์: 13 - 20, 27 ก.พ. - 6 ม.ีค.

มนีาคม : 23 - 30, 27 ม.ีค. - 3 เม.ย.

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที<ยง คํ<า
โรงแรมที<พกั 
หรอืเทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ -ดไูบ ✈ ✈ ✈
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ฝร ั<งเศส – เบลเยี<ยม – เนเธอรแ์ลนด ์    
8 วนั 5 คนื  

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK)  



**พเิศษ...เมนหูอยเอสคาโก ้อาหารขึJนชื<อของฝร ั<งเศส** 

เที<ยวปารสี (Paris) เมอืงที7มเีต็มไปดว้ยมนตเ์สน่หแ์ละสดุแสนโรแมนตกิ เขา้ชมความงดงามของพระรา

ชวงัแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) อนัยิ7งใหญ ่ถ่ายรปูกบัปราสาททา่นเคานต ์(Castle of the Counts) 

ป้อมปราสาทในยคุกลางที7เมอืงเกนต ์(Ghent) เยอืนจตัรุสักรองดป์ราซ (Grand Place) จัตรัุสที7กลา่วขาน

วา่สวยที7สดุในยโุรปใจกลางกรงุบรสัเซลส ์(Brussels) ประเทศเบลเยี<ยม (Belgium)             ชอปปิJ งที< 

McArthurGlen Designer Outlet Roermond ชมเมอืงและวถิชีวีติของชาวประมงดชัชท์ี7หมูบ่า้นชาว

ประมงโวเลนดมั (Volendam)  ลอ่งเรอืเที7ยวอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) ดนิแดนแหง่เสรภีาพ  

2 ดไูบ– ปารสี – ลอ่งเรอื – พระราชวงัแวรซ์ายส ์ ✈ O O
BEST WESTERN PLUS 
SUITCASE

3 หอไอเฟล - แกลเลอรี7 ลาฟาแยตต ์– ลลีล์ O O O
PARK INN BY RADISSON 
LILLE GRAND STATDE

4 เกนต ์– บรัสเซลส ์– แอนทเ์วริป์ O O O LEOPOLD ANTWERP

5 ชอ้ปปิOง Roermond Outlet – อเูทรคท ์         O X O
APOLLO UTRECHT CITY 
CENTRE

6 อเูทรคท ์– หมูบ่า้นชาวประมง – จัตรัุสดมัสแควร ์    O O O RAMADA APOLLO 
CENTRE

7
อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอื – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์– สนาม
บนิ                                                   O O ✈

8 ดไูบ – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

วนัแรกของการเดนิทาง                         กรงุเทพฯ – ดไูบ    

17.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที7 คอยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวก

20.35 น. ออกเดนิทางสูก่รงุปารสี โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที7ยวบนิที7 EK 373 

***คณะเดนิทางต ั<งแตว่นัที< 27 ม.ีค. - 3 เม.ย. 61 ออกเดนิทางเที<ยวบนิ 

ที< EK 373 เวลา 21.05 น. และถงึดไูบ เวลา 00.50 น.***

วนัที<สองของการเดนิทาง             ดไูบ – ปารสี – ลอ่งเรอืบาโตมชุ – แวรซ์ายน์

00.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลี<ยนเครื<อง

03.20 น. ออกเดนิทางสูก่รงุปารสี ประเทศฝรั7งเศส โดยเที7ยวบนิ EK 71 

***คณะเดนิทางต ั<งแตว่นัที< 27 ม.ีค. - 3 เม.ย. 61 ออกเดนิทางเที<ยวบนิ 

ที< EK 71 เวลา 04.05 น. และถงึกรงุปารสี เวลา 09.25 น.***
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08.00 น.
 

ถงึ สนามบนิถงึทา่อากาศยานชารล์ เดอ โกลด์  ประเทศฝร ั<งเศส นําท่ าน

ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิ7นชา้กวา่ประเทศไทย 5 

ชั7วโมง และจะเปลี7ยนเป็น 6 ชั7วโมงในวนัที7 29 ตลุาคม 2560)  จากน ัJนนําทา่น 

ลอ่งเรอืบาโตมชุ (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมนํ่Oาแซนด์  ที7ไหล

ผา่นใจกลางกรงุปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคาร

ตา่งๆตลอดสองฝากฝั7งแมนํ่Oา เป็นอกีหนึ7งประสบการณท์ี7น่าประทบัใจ โดยเรอืจะ

ลอ่งผา่นมหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre-dame de Paris) อายุ

กวา่ 800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิที7งามเลศิ โดดเดน่ดว้ย

หอคอยคูห่นา้ทรงเหลี7ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสงูจากระดับพืOนดนิ

ถงึ 96 เมตร เป็นสถานที7ประกอบพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลยุสท์ี7 16 กบั

พระนางมาร ี อังตัวแนตต ์ และยังเป็นจดุกโิลเมตรที7ศนูยข์องประเทศฝรั7งเศสอกี

ดว้ย 

ระยะทาง 40 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 45 นาท ี

เที<ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย จากนัOนเดนิทางสู ่เมอืงแวรซ์ายส ์เพื<อนําเขา้ชมความงดงามของ 

พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) อนัยิ7งใหญ ่ (มไีกดท์อ้งถิ7นบรรยาย

ในพระราชวัง) ที7สรา้งขึOนตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี7 14 ภายใน

ตกแตง่อยา่งวจิติรอลงัการ ทั Oงจติรกรรมฝาผนัง รปูปัOน รปูแกะสลกัและเครื7องเรอืน 

ซึ7งเป็นการใชเ้งนิอยา่งมหาศาล พาทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวงั เชน่ โบสถ์

หลวงประจําพระราชวัง,ทอ้งพระโรงที7ตกแตง่อย่างวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, 

หอ้งเมอควิรี7, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ที7มคีวามยาวถงึ 73 เมตร ซึ 7งเป็นหอ้ง

ที7พระยาโกษาธบิด ี (ปาน) ราชทตูไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวาย

สาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ี7 14 แหง่ฝรั7งเศส อกีทั Oงยงัเป็นหอ้งที7ใชสํ้าหรับจัดงาน

เลีOยงและเตน้รําของพระนางมาร ี อังตัวแนตต ์ มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี7 16,      

ชมหอ้งบรรทมพระราชนิทีี7ตกแตง่อยา่งงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักร

พรรดนิโปเลยีนที7ย ิ7งใหญ ่**** เนื7องจากในคนืถัดไปที 7เมอืงลลีล ์ รถโคช้ไม่

สามารถเขา้ถงึไดท้ี7หนา้โรงแรม ดังนัOนเพื7อความสะดวกของลกูคา้จงึควรเตรยีม

กระเป๋าใบเล็กสําหรับคา้งคนืในคนืถดัไป ***

คํ<า รับประทานอาหารคํ7า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําคณะเขา้สูท่ ี<พกั โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITCASE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที<สามของการเดนิทาง                     หอไอเฟล – แกลเลอรี< ลาฟาแยตต ์– ลลีล์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
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นําทา่นเดนิทางสูม่หานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝรั7งเศส เมอืงที7

มมีนตเ์สน่หอ์นัเหลอืลน้ ตดิอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกที7นักทอ่งเที7ยวอยากมาเยอืน

มากที7สดุ ปัจจบุันกรงุปารสีเป็นหนึ7งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมที7ลํOา

สมัยแหง่หนึ7งของโลก ที7ทรงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ สื7อ 

แฟชั7น วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทําใหก้รงุปารสีเป็นหนึ7งในเมอืงที7สําคัญที7สดุแหง่

หนึ7งของโลก นําเที7ยวชมความงดงามของมหานครปารสี ผา่นชมความสวยงามของ

แมนํ่Oาแซนนท์ี7ตดัผา่นใจกลางกรงุปารสี ขา้มสะพานสู ่เกาะเดอ ลา ซเิต ้กลางแมนํ่า้

แซน ผา่นลานประวตัศิาสตรจ์ตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ที7

พระเจา้หลยุสท์ี7 16 และพระนางมารอีงัตวัเนต ถกูตดัสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิใน

สมยัปฏวิตัฝิรั7งเศส แลว้ผา่นเขา้สูถ่นนสายโรแมนตกิ       ชองป์เอลเิซ ่(Champs 

Elysees) ซึ7งทอดยาวจากจัตรัุสคองคอรด์ตรงสูป่ระตชูยันโปเลยีน นําชมและถ่าย

รปูคูก่บัประตชูยันโปเลยีน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณแ์หง่ชยัชนะของ

จักรพรรดนิโปเลยีนในศกึ  เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเริ7มสรา้งขึOนในปี ค.ศ.

1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 แลว้จากนัOนนําถา่ยรปูเป็นที7ระลกึกบักบัหอไอ

เฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณท์ี7โดดเด่ นสงูตระหงา่นคูน่ครปารสีดว้ยความสงูถงึ 

1,051 ฟตุ ซึ7งสรา้งขึOนในปี ค.ศ.1889 ที7บรเิวณจัตรัุสทรอคคาเดโร ่   จากน ัJนนํา

ทา่นสูศ่นูยก์ลางการชอ้ปปิJ ง อสิระเลอืกซืOอสนิคา้แฟชั7นราคาถกูในรา้นคา้ปลอด

ภาษี (Duty Free Shop) อาท ิ เชน่ เครื7องสําอาง นํOาหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า 

จากนัOนพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที7เต็มไปดว้ยนัก ชอ้ปปิOงจากทั7วทุกมุมโลกใน

หา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที7แกลเลอร ี< ลาฟาแยตต ์ (Galleries 

Lafayette) หรอืทา่นสามารถเลอืกซืOอสนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดงั

ของสวสิ ที7มสีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรงุปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ชอ็คโก

แลต, เครื7องหนัง, มดีพับ, นาฬกิายี7หอ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer 

เป็นตน้

เที<ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืOนเมอืง (หอยเอสคาโก)้

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลลิล ์ (Lille) แควน้นอรด์-ปาร ์ เดอ กาเลส่ ์ (Nord-Pas-de-

Calais) เมอืงที7ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น เมอืงหลวงทางวัฒนธรรมของยโุรป ปี 

2004 เมอืงที7ใหญต่ดิอนัดบัหนึ7งในสี7ของเมอืงใหญใ่นประเทศฝรั7งเศส นําชม ยา่น

แกรนดเ์พลส (Grand'Place) อกีหนึ7งยา่นเมอืงเก่าที7มคีวามสําคัญทางดา้น

ประวตัศิาสตรข์อง ชมอาคารหอการคา้ (La Vieille Bourse) จากภายนอก 

อาคารที7กอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบแมนเนอรสิม ์(Mannerism)     ถกูสรา้งขึOน

ในช่วงปี 1652 ถึง 1653 ถือว่าเป็นอีกหนึ7งในอนุสรณ์สถานที7ส ําคัญทาง

ประวัติศาสตรท์ี7มีชื 7อเสียงมากที7สุดของเมือง ชมมหาวหิารแห่งลลิ (Lille 

Cathedral) โบสถน์อรท์เทอดามนกิายโรมันคาทอลกิที7ไดร้ับการยกย่องวา่เป็น

อนุสาวรยีแ์หง่ชาตขิองฝรั7งเศส ถกูกอ่สรา้ง ขึOนในชว่งปี 1854 ถงึ 1999 ในแบบ

สถาปัตยกรรมกอธคิ อสิระใหท้า่นไดเ้ดิ นเลน่ ชมเมอืงหรอืเลอืกซื Oอของที7ระลกึตาม

อธัยาศยั

ระยะทาง 225 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.15 ชม 

คํ<า รับประทานอาหารคํ7า ณ ภตัตาคาร อาหารพืOนเมอืง

นําคณะเขา้สูท่ ี<พกัโรงแรม PARK INN BY RADISSON LILLE GRAND STADE หรอืเทยีบเทา่

วนัที<ส ี<ของการเดนิทาง                      เกนต ์– บรสัเซลส ์– แอนทเ์วริป์
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเกนต ์ (Ghent) เมอืงที7มขีนาดใหญเ่ป็นอนัดบั 4 ของ

เบลเยี7ยม ถนนหนทางผังเมอืงปหูนิแบบโบราณ ในยคุกลางเมอืงเกนต ์ไดช้ื7อวา่เป็น

รองนครปารสีเพยีงแหง่เดยีว นําทา่นชมเมอืงเกนตซ์ึ7งแปลวา่การรวมกนัของแมนํ่า้

สองสาย เพราะที7ตั Oงของเมอืงอยูบ่รเิวณที7แมนํ่Oาสเกลต ์Scheldt River มาบรรจบกบั

แมนํ่Oาไลส ์ Lys River แมนํ่OาสองสายนีOเป็นเส ้นเลอืดลอ่เลีOยงเมอืงอนัรุง่เรอืงในอดตี

นานนับศตวรรษและยังคงตอ่เนื7องจวบจนปัจจบุัน นําทา่นถา่ยรปูกบัปราสาททา่น

เคานต ์ (Castle of the Counts) ป้อมปราสาทในยคุกลาง ที 7ถกูสรา้งขึOนเมื7อปี 

ค.ศ.1180 เพื7อแสดงถงึความรุง่เรอืงในยคุสมยัของ Philip of Alsace เมอืงทา่ใน

ตอนเหนือของเบลเยี7ยมอันแสนเงยีบสงบและสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมอันเกา่แก ่

ชมหอระฆงัประจําเมอืงที7สงูตระหงา่นถงึ 91 เมตร เป็นจดุเดน่ของเสน้ขอบฟ้า ที่

ดา้นลา่งนัOน เป็น Cloth Hall ที7มมีาตั Oงแต่ ทศวรรษที7 15 และไดรั้บเกยีรตเิป็น 

UNESCO World Heritage Site 

ระยะทาง 75 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.15 ชม.

เที<ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูก่รงุ บรสัเซลส ์(Brussels) เมอืงหลวงของประเทศ 

เบลเยี<ยม สถานที7ตั Oงสํานักงานใหญอ่งคก์ารสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนือ 

หรอืนาโต ้จากนัOนนําทา่นชมและถา่ยรปูเป็นที7ระลกึกบั อนสุรณอ์ะโตเมี<ยม 

(Atomium) ซึ7งเป็นสั ญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสนิคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมื7อปี 

ค.ศ.1958 ถกูสรา้งขึOนโดยจําลองโลหะในลกัษณะใสเหมอืนครสิตลั โดยขนาดใหญ่

กวา่โมเลกลุของจรงิถงึ 165 พันลา้นเทา่ จากนัOนเขา้สูจั่ตรัุสกลางเมอืงจตัรุสักร

องดป์ลาสต ์ (Grand Place) ที7มชีื7อเสยีงกลา่วขานกนัวา่สวยที7สดุแหง่หนึ7งใน

ยโุรป   ชมศาลาวา่การเมอืงและอาคารที7สวยงามโดยรอบจัตรัุส นําชมและถา่ยรปู

กบัเมเนเกน้พสี (Manneken pis) ซึ7งเป็นประตมิากรรมเด็กชายตวัเล็กๆกําลงัยนื

แอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผูส้รา้งประวัตศิาสตร์และตํานานพืOนเมืองของชาว

เบลเยี7ยมซึ7งมกีารเลา่ขานกนัมาหลากหลายตํานาน เชน่ มเีด็กชายชื7อจเูลยีนสก ีมา

พบสายชนวนระเบดิกําลังตดิไฟ จงึปัสสาวะรดเพื7อดับชนวนและป้องกนัเมอืงไวไ้ด ้

ชาวเมอืงจงึทํารปูแกะสลกันีO เพื7อระลกึถงึความกลา้หาญ ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิ

ทางสุเ่มอืงแอนตเ์วริป์ (Antwerp) เมอืงที7มชี ื7อเสยีงในเรื7องของตํา นานยกัษ์ ดรู

โอน อนัตโิกน (Druoon Antigoon) ที7อาศยับรเิวณแมนํ่Oาสเกลท ์ (Scheldt River) 

ที7เชื7อมกบัทะเลเหนอืที7ปากนํOาเวสเทริน์สเกลต ์(Western Scheldt) 

ระยะทาง 55 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 

ระยะทาง 45 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 50 นาที

คํ<า รับประทานอาหารคํ7า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําคณะเขา้สูท่ ี<พกั โรงแรม LEOPOLD ANTWERP  หรอืเทยีบเทา่

วนัที<หา้ของการเดนิทาง            แอนตเ์วริป์ – ชอ๊ปปิJ ง Roermond Outlet – อเูทรคท ์         

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
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นําท่านสู ่ McArthurGlen Designer Outlet Roermond ประเทศ

เนเธอร์แลนด ์ เอาทเ์ลทขนาดใหญ่ที7เป็นแหล่งช๊อปปิOงของคนเนเธอร์แลนด,์ 

เยอรมนั และ เบลเยี7ยม ที7นยิมมาเลอืกซืOอสนิคา้ราคายอ่มเยานานาชนดิ อสิระให ้

ท่านไดเ้ลอืกซืOอสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ อาทเิชน่ GUCCI, PRADA, BALLY, 

HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, VICTORIANOX, 

GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื7นๆอกีมากมาย

ระยะทาง 135 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม.

เที<ยง อสิระอาหารกลางวนั ภายในเอาทเ์ลท เพื7อไมร่บกวนการชอ๊ปปิOง 

บา่ย นําท่านเดินทางสู่เมอืงอูเทรคท  ์ (Utrecht) เม ืองใหญ่อันดับ 4 ของ

เนเธอรแ์ลนด ์ ตั Oงอยูใ่จกลางประเทศ จงึเป็นศนูยก์ลางการคมนาคมทางรถไฟและ

รถยนต ์ เมอืงที7ไดรั้บการยกยอ่งจาก BBC Travel เป็นหนึ7งในเมอืงที7มคีวามสขุ

ที7สุดในโลก นําท่านชมเมืองเก่าอูเทรคท ์ ซึ7งไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นทาง

วฒันธรรมในศตวรรษที7 7 ชมมหาวหิารประจําเมอืง St Martin's Cathedral (สรา้ง

ในปี ค.ศ.  1254 - 1520) ที7ตั Oงของ Dome Tower  ที7สงูถงึ 112 เมตร บนัได 

465 ขั Oน ถอืวา่สงูที7สดุเนเธอรแ์ลนด ์ใชเ้วลาสรา้งกวา่ 300 ปี

ระยะทาง 145 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.15 ชม.

คํ<า รับประทานอาหารคํ7า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําคณะเขา้สูท่ ี<พกั โรงแรม  APOLLO UTRECHT CITY CENTRE  หรอืเทยีบเทา่

วนัที<หกของการเดนิทาง             อเูทรคท ์– หมูบ่า้นชาวประมง – จตัรุสัดมัสแควร ์    

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนัOนเดนิทางไปชมหมูบ่า้นชาวประมงโวเลนดมั (Volendam) ที7เคยตั Oงอยู่

บรเิวณปากอา่วนํOาเค็มของทะเล “ไอซเ์ซลเมยีร”์ กอ่นที7รัฐบาลไดส้รา้งเขื7อนสงู

ใหญ่ปิดทะเลเพื7อสรา้งเป็นกําแพงกั OนนํOาท่วมและจัดทําเป็นแหล่งอนุรักษ์นํOาจดื 

หลังจากนัOนโวเลนดัมจงึกลายเป็นเมอืงรมิทะเลนํOาจดื ที7ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรม

ดั Oงเดมิเอาไวอ้ย่างน่าสนใจ ขอเชญิเพลนิชมบรรยากาศรมินํOาที7มอีากาศสดชื7น 

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ ชมเมอืงและวถิชีวีติของชาวประมงดชัช ์ ที7ยงัคงอนุรักษ์

ไวอ้ยา่งด ีหรอืเลอืกซืOอของที7ระลกึน่ารักๆ ภายในเมอืงหมูบ่า้นชาวประมงแหง่นีO

ระยะทาง 65 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม.

เที<ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืOนเมอืง

บา่ย จากนัOนนําทา่นเดนิทางเขา้สูก่รงุอมัสเตอดมั (Amsterdam) เมอืงแหง่แสงส ี

และอสิรเสรภีาพ ของนักทอ่งเที7ยวจากทั7วโลก นําทา่นผา่นชมเมอืงที7มากมายไป

ดว้ยพพิธิภณัฑร์ะดบัโลกตา่งๆ มากมาย จากนัOนนําทา่นเดนิเที7ยวชมและเลอืกซืOอ

สนิคา้ที7บรเิวณจตัรุสัดมัสแควร ์ (Dam Square) ศูนยก์ลางของเมอืงที7มี

อนุสรณ์สงครามเพื7อรําลกึถงึทหารที7เสยีชวีติในสงครามโลกครั Oงที7 2 และอดตี

ศาลาวา่การเมอืงที7หลยุส ์ โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวงัหลวงในชว่งที7จักรพร

รดนิโปเลยีนแหง่ฝรั7งเศสเรอืงอํานาจ

ระยะทาง 25 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 30 นาที

คํ<า รับประทานอาหารคํ7า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําคณะเขา้สูท่ ี<พกั โรงแรม RAMADA APOLLO CENTRE  หรอืเทยีบเทา่

วนัที<เจ็ดของการเดนิทาง          อมัสเตอรด์มั – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์– ลอ่งเรอื – สนามบนิ                                                  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

                                                                                                         หนา้ 1  จาก 16 16



(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิXการยา้ยเมอืงที<เขา้พกั เชน่ กรณีที่

เมอืงน ัJนมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที<ใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบั

เปลี<ยนตามความเหมาะสม) 

นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์(Zaanse Schans)   ให ้

ทา่นไดถ้า่ยรปูเป็นที7ระลกึกบักงัหนัลม สญัลกัษณท์ี7สําคญัอยา่งหนึ7งของชาวดตัช ์

และชมการสาธติวธิกีารผลติรองเทา้ไมข้องชาวดัตชท์ี7ใชใ้ส่ในชวีติประจําวันใน

งานอาชพีตา่งๆพรอ้มเชญิเลอืกซืOอสนิคา้ของที7ระลกึ

เที<ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย ชมเมอืงอัมสเตอรด์ัมโดยการลอ่งเรอืหลงัคากระจก ลัดเลีOยวเขา้ตามลําคลอง 

สมัผัสชวีติความเป็นอยู ่ รวมทั Oงสภาพบา้นเรอืนเกา่แกอ่ันงดงามสบืทอดมาตั Oงแต่

สมยัศตวรรษที7 17 และทศันยีภาพของบา้นเรอืนอนัสวยงามอยา่งมเีอกลกัษณ ์นํา

เขา้ชมสถาบนัสอนการเจยีระไนเพชรที7มชี ื7อเสยีงท่านจะไดส้ัมผัสและเรยีนรู ้

พืOนฐานในการดแูละการเจยีระไนเพชรในรปูแบบตา่งๆ พรอ้มกนันัOนยังไดม้โีอกาส

เลอืกซืOอเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และทา่นสามารถเลอืกชมสนิคา้อื7น อยา่ง

นาฬกิายี7หอ้ดังมากมาย อาท ิ เชน่ ROLEX,PANERAI,TAG HEUER, IWC, 

PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD 

รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั 7นอย่าง GUCCI ,DIESEL, DKNY, CHANEL, 

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

ฯลฯ

17.30 น. นําคณะเดนิทางสู ่สนามบนิสคปิโพล เพื7อใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษ ี(Tax 

Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซืOอสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ

22.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเที<ยวบนิที< EK 150 

***คณะเดนิทางต ั<งแตว่นัที< 23 ม.ีค. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเที<ยวบนิ 

ที< EK 150 เวลา 21.50 น. และถงึดไูบ เวลา 06.30 น.***

วนัที<แปดของการเดนิทาง                      ดไูบ – กรงุเทพฯ

07.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพื7อรอเปลี7ยนเครื7อง

09.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิเที7ยวบนิที7 EK 372  

***คณะเดนิทางต ั<งแตว่นัที< 23 ม.ีค. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเที<ยวบนิ 

ที< EK 372 เวลา 09.40 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 18.55 น.***

18.40 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวสัดภิาพ  

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้
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โปรแกรม : ฝร ั<งเศส  เบลเยี<ยม  เนเธอรแ์ลนด ์
8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

กาํหนดวนัเดนิทาง:    2560 
ธนัวาคม : 26 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิaในการที7จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที7ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ ทรัพยส์นิสว่นตวัหาย, การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิ

ของเที7ยวบนิ รวมถงึกรณีที7กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืง

ของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั Oงในกรณีที7ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่ม

สนํีOาเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ7ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิaในการเปลี7ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที7ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิaในการเปลี7ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณี ที7คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิaในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมื<อทา่นทาํการซืJอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถือวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ื<อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที<ลกูคา้ตอ้งออกต ัYวโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที<ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัJง มฉิะน ัJนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัJงส ิJน

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี<ยนแปลงได ้ท ัJงนีJข ึJนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที<ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 65,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ<มเตมิเร ื<องโรงแรมที<พกั) 65,900.-

พกัหอ้งเดี<ยว เพิ<มทา่นละ 10,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 65,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ<มเตมิเร ื<องโรงแรมที<พกั)
65,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัYวเครื<องบนิ ลดทา่นละ 27,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้กลุม่ประเทศเชงเกน้ และราคาอาจมกีารปรบัเปลี<ยนได ้

(ผูย้ ื<นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื<นวซีา่ในวนัยื<น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท )

                                                                                                         หนา้ 1  จาก 18 16



กาํหนดวนัเดนิทาง:    2561 
มกราคม : 23 - 30 
กมุภาพนัธ ์: 13 - 20, 27 ก.พ. - 6 ม.ีค. 
มนีาคม : 23 - 30 , 27 ม.ีค. – 3 เม.ย. 

1. คา่ตัbวเครื7องบนิ ชั Oนประหยดั ( Economy Class) ที7ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะ

ตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื7อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที7ยวตามรายการ  

ช ัJนธรุกจิเพิ<มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ<มตน้ที<ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื<อที<น ั<ง confirm เทา่น ัJน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ<ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 49,991.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ<มเตมิเร ื<องโรงแรมที<พกั) 49,991.-

พกัหอ้งเดี<ยว เพิ<มทา่นละ 8,200.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 49,991.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ<มเตมิเร ื<องโรงแรมที<พกั)
49,991.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัYวเครื<องบนิ ลดทา่นละ 19,800.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้กลุม่ประเทศเชงเกน้ และราคาอาจมกีารปรบัเปลี<ยนได ้

(ผูย้ ื<นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื<นวซีา่ในวนัยื<น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท )

ช ัJนธรุกจิเพิ<มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ<มตน้ที<ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื<อที<น ั<ง confirm เทา่น ัJน) 80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ<ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิารนีJรวม
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4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที7ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่   

5. คา่อาหารตามที7ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที7ทอ่งเที7ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื<อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที<) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื7นไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืJอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื<องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ<ม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีJยประกนัเร ิ<มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีJยประกนัเร ิ<มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที<มอีายตุ ัJงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

9. คา่ไกดท์อ้งถิ7น (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื7องดื7มที7สั7งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นํOาหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิOน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บ

ป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที7สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ Jามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที<สายการบนิมกีารปรบัขึJนราคา 

4. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้  

(ผูย้ ื<นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื<นวซีา่ในวนัยื<น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท ) 

5. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิ<น  (ทา่นละ 14 ยโูร) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยโูร) 
7. คา่ภาษมีลูคา่เพิ<ม 7% 

8. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ<งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที<น ั<งจะยนืยนัเมื<อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัJน 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี7เดนิทาง ที7มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื7อทําการจองควิยื7นวซีา่ ภายใน   

    3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื7อไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที<ตอ้งการออกต ัYวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที7  

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั Oง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที7 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaไมรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยที7เกดิขึOน 

  5. การยื7นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั Oนตอนการยื7นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั Oงแบบหมูค่ณะและยื7น  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื7อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที7 

อตัรานีJไมร่วม

เงื<อนไขการจอง
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6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั7งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเที7ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั7วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนื7องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั Oงหมด 

เง ื<อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที<เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที<เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที<เกดิขึJนจรงิเหต 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์ การเตรยีมเอกสารที7ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึOน 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื7นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบริ

ษัทฯ ทราบลว่งหนา้เพื7อวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึ7งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที7คอ่นขา้งนาน

และอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที7ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื7องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที7ตนพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัOน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่7ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริ7มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ7ากวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยื7นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิท

ดว้ย เนื7องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ7งในการยื7นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้

หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่7ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นที7ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัOนๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองที7นั7งพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัbวเครื7องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaการเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัbวเครื7องบนิ ซึ7งมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัbวเครื7องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaเรยีกเกบ็ 

      คา่ใชจ้า่ยตามที7เกดิขึOนจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นั7งที7 Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี7จะนั7งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที7สายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี7มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื7นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที7เครื7องบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํOาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี7มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ี7นั7ง Long leg ขึOนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที7เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที7เชค็อนิเทา่นัOน 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึOนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Oงหมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิa เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Oงหมด 

ขอ้มลูเบืJองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื<นวซีา่และการยื<นขอวซีา่

ขอ้มลูเพิ<มเตมิเร ื<องต ัYวเครื<องบนิและที<น ั<งบนเครื<องบนิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง
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5. บรษิทัขอสงวนสทิธิXในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัJงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจาํนวนที<บรษิทัฯกาํหนดไว ้(30ทา่นขึJนไป) เนื7องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิ ทและผูเ้ดนิทาง

อื7นที7เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที7เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ7งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื7อน

การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั OงนีOทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที7ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมใน

การมดัจําตัbว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที7สถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียื<นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามา

แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที7เกดิขึOนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื7นวซีา่ / คา่มดัจําตัbวเครื7องบนิ หรอื

คา่ตัbวเครื7องบนิ (กรณีออกตัbวเครื7องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีที7กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัYวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิaในการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัJงหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื7องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที7 ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิaในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัJงหมด 

1. เนื<องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี<ยว 

(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัJนกนั  

2. โรงแรมสว่นใหญ ่ ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ<งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั

เนื<องจากโรงแรมน ัJนไมส่ามารถจดัหาได ้ และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิXในการเรยีกเก็บเงนิเพิ<มเตมิในกรณี

ที<อาจมกีารแยกหอ้งพกั 6,000 บาท 

3. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื7องปรับอากาศเนื7องจากอยูใ่นแถบที7มอีณุหภมูตํิ7า  

4. กรณีที7มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึOนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิaในการปรับเปลี7ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื7อใหเ้กดิความเหมาะสม 

5. โรงแรมในยโุรปที7มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที7เป็นหอ้งเดี7ยวอาจเป็นหอ้งที7มขีนาดกะทดัรัต และอาจ

ไมม่อีา่งอาบนํOา ซึ7งขึOนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัOนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

ขอ้มลูเพิ<มเตมิเร ื<องโรงแรมที<พกั
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1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่

ชาํรดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื7นวซีา่ดว้ย)  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิOว จํานวน 2 ใบ (พืOนหลงัขาวเทา่นัOน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบ

ผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิOว หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื7องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรัพย ์ยอ้นหลงั 3 เดอืน ที7ออกจาก

ทางธนาคารเทา่นัOน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ 

Statement เพื7อใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนที7ยื7นวซีา่)  บญัชฝีากประจาํ ใชป้ระกอบการ

พจิารณาได ้

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 3 

เดอืน(ของผูท้ี7ออกคา่ใชจ้า่ย)  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

4. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที7มชีื7อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีOแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที7 

โฉนดที7ดนิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ7มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื7อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื7อสถานทตูที7ยื7น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที7ออกจากสถาบนัที7กําลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื7อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื7อสถานทตูที7ยื7น) 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ั<งเศส) 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื<นประมาณ 10-15 วนัทาํการ 
ยื<นวซีา่แสดงตนที<ศนูยย์ ื<นวซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที<ออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยื<นวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได้
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5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ7ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี7ยนชื7อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี7ยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18  ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาส

ปอรต์บดิามา 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั Oงบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที<บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- *** กรณีเด็กอายตุํ<ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชื7อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

                                                                                

เอกสารยื<นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี<ยนและขออพัเดทเพิ<มเตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ<มเตมิ 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยื<นวซีา่เชงเกนประเทศฝร ั<งเศส 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนื<องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชื7อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื7อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานที7เกดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศที7เกดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                       แตง่งาน (จดทะเบยีน)           แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               
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  หยา่         แยกกนัอยู ่                         หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อื7นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีที7ผูส้มคัรขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุํ<ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ใหใ้สช่ื7อ และที7อยู ่ผูป้กครอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………..… 

11. ที7อยูข่องผูข้อวซีา่ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………… 

หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืที7ตดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสืJอผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

     ....................................................................................................... 

13. ชื<อบรษิทัหรอืรา้นคา้ และที<อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื<อ ที<อยู่

ของสถาบนัศกึษา  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……….……… 

14. วซีา่เชงเกนที7เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที7ผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั Oงแตว่นัที7.......................................ถงึวนัที7......................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิOวมอืเพื7อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นีO 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที7 หากทราบ)................................................ 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ื7นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื7อ ......................................................  

สิ7งที7ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิ7งที7ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที7พักที7มผีูจั้ดหาให ้
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   ชาํระคา่ที7พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั Oงหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื7นๆ (โปรดระบ)ุ     อื7นๆ (โปรดระบ)ุ    

   

************************************************ 

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี<ยวขอ้งใดๆท ัJงส ิJน 

ท ัJงนีJบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัJน
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