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ฝร ัง่เศส – เบลเยีย่ม – เนเธอรแ์ลนด ์    

8 วนั 5 คนื  
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560  

ธนัวาคม : 26 ธ.ค. 60 – 2 ม.ค. 61 
59,900.- 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั 
หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ -ดไูบ ✈ ✈ ✈  

2 
ดไูบ– ปารสี – ดไูบ – ปารสี – ประตชูยันโปเลยีน – หอไอเฟล  

ลอ่งเรอืบาโตมชุ 
✈ O O 

IBIS PARIS PORTE DE 

CLICHY 

3 อสิระเต็มวัน เต็มอิม่กบัมหานครปารสี        O X X 
IBIS PARIS PORTE DE 

CLICHY 

4 อสิระเต็มวัน เต็มอิม่กบัมหานครปารสี        O X X 
IBIS PARIS PORTE DE 

CLICHY 

5 ปารสี – บรจูส ์– บรัสเซลส ์-  แอนตเ์วริป์ O O O RAMADA PLAZA  

6 แอนตเ์วริป์ - Roermond Outlet -  อเูทรคท ์ O X O PARK PLAZA UTRECHT 

7 อมัสเตอรด์ัม – ลอ่งเรอื – หมูบ่า้นกงัหันลมซานสคันส ์– สนามบนิ                                                    O O ✈  

8 ดไูบ – กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

 

**พเิศษ...เมนหูอยเอสคาโก ้อาหารขึน้ชือ่ของฝร ัง่เศส** 
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เทีย่วบรรยากาศ เทศกาล ครสิมาสต ์ทีส่วยงามของแตล่ะเมอืง เลอืกซือ้สนิคา้ทอ้งถ ิน่ สนิคา้แฟช ัน่

ในช่วงลดราคาประจ าปี  เทีย่วปารสี (Paris) เมืองที่มีเต็มไปดว้ยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนตกิ เยอืน

จตัุรสักรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุ รัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรปใจกลางกรุงบรสัเซลส ์

(Brussels) ประเทศเบลเยีย่ม (Belgium) ชอปป้ิงที ่McArthurGlen Designer Outlet Roermond 

ลอ่งเรอืเทีย่วอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) ดนิแดนแหง่เสรภีาพ  

วนัแรกของการเดนิทาง            กรงุเทพฯ – ดไูบ     

17.30 น. 
 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

20.35 น. ออกเดนิทางสูก่รงุปารสี โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 373  

วนัทีส่องของการเดนิทาง             ดไูบ – ปารสี – ประตชูยันโปเลยีน – หอไอเฟล  

                                                     ลอ่งเรอืบาโตมชุ  

00.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง  

03.20 น. ออกเดนิทางสูก่รงุปารสี ประเทศฝร่ังเศส โดยเทีย่วบนิ EK 71  

08.00 น.
  

ถงึ สนามบนิถงึท่าอากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝร ัง่เศส น าท่าน

ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 

ชัว่โมง)  น าทา่นเดนิทางเขา้สูม่หานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศ

ฝร่ังเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือลน้ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่

นักท่องเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุ ปัจจุบันกรุงปารสีเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกจิและวัฒนธรรมที่ล ้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงดว้ยอิทธิพลของ

การเมอืง การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชั่น วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รุงปารสี

เป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคัญทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก น าเทีย่วชมความงดงามของมหา

นครปารสี ผ่านชมความสวยงามของแมน่ ้าแซนน์ทีต่ัดผ่านใจกลางกรงุปารสี ขา้ม

สะพานสู่ เกาะเดอ ลา ซเิต  ้กลางแม่น ้าแซน ผ่านลานประวตัศิาสตรจ์ตัุรสั

คองคอรด์ (Place de la Concorde) ทีพ่ระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมารี

อังตัวเนต ถูกตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวิัตฝิร่ังเศส แลว้ผ่านเขา้สู่

ถนนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ่ (Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตุรัส

คองคอรด์ตรงสู่ประตูชัยนโปเลยีน น าชมและถา่ยรูปคูก่บัประตูชยันโปเลยีน 

(Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก  

เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี 

ค.ศ.1836 แลว้จากนั้นน าถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) 

สญัลักษณ์ทีโ่ดดเด่นสงูตระหง่านคู่นครปารสีดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่สรา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจัตรัุสทรอคคาเดโร่    

 

 

 

 

 
 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากน ัน้น าท่านล่องเรอืบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตาม

แม่น ้าแซนทีไ่หลผ่านใจกลางกรุงปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอัน

คลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้า เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่า

ประทับใจ จากน ัน้น าทา่นสูศ่นูยก์ลางการชอ้ปป้ิง อสิระเลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่น
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ราคาถูกในรา้นคา้ปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องส าอาง 

น ้าหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนัน้พาท่านสัมผัสกับบรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนัก 

ชอ้ปป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารสีที่แกลเลอรี ่

ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ

จากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมี

สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทิ

เชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (หอยเอสคาโก)้  

 เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม  IBIS PARIS PORTE DE CLICHY หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง                อสิระเต็มวนั เต็มอิม่กบัมหานครปารสี        

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 อสิระเต็มวนั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มลู หรอื ค าแนะน า และ ทางบรษิทัไมม่ี

รถบรกิารสง่ คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดเป็นความรบัผดิชอบของตวัทา่นเอง 

 

โดยทา่นสามารถเดนิทางไดอ้ยา่งสะดวกโดยระบบขนสง่สาธารณะ ทีม่คีรอบคลุม

อยูท่ั่วกรงุปารสีทัง้รถไฟใตด้นิ รถเมล ์หรอื รถTAXI โดยทา่นอาจเดนิทางสูด่สินยี ์

แลนดป์ารสี (Disneyland Paris) หรอื Euro Disneyland เป็นอกีสถานที่ซ ึง่

ไม่ควรพลาด  โดยดสินียแ์ลนด์ตัง้อยู่นอกกรุงปารสีประมาณ 30 กโิลเมตร โดย

สามารถเดนิทางโดยรถไฟจากตัวเมืองปารสี จนถงึมาร์เน่ ลา วัลลี (Marne La 

Vallee) โดยดสินียแ์ลนดป์ารสี เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี 1992 มเีนื้อที่ทัง้หมด

ประมาณ 350 ไร่ ซ ึง่คุณจะไดพ้บตัวละครดสินีย์ที่คุณชืน่ชอบ อาทิ เช่น มกิกี ้

เมาส์ (Mickey Mouse), โดนัลด์ ดั๊ ก (Donald Duck ), กูฟฟ่ี (Goofy) ตัวละคร

อืน่ๆอกีมากมาย โดยดสินียแ์ลนดป์ารสี แบง่เป็น 2 สวน โดยจะเป็น Disneyland 

park และ Walt Disney studios park โดยแตล่ะสวนประกอบดว้ยเครือ่งเลน่ตา่งๆ

มากมาย รวมทัง้รา้นขายอาหารและของทีร่ะลกึ 

 

เดนิเทีย่วชมยา่นมงมารต์ (Montmartre) ซึง่เป็นยา่นศลิปินมากวา่ 200 ปีแลว้ 

สัมผัสกับมนต์เสน่ห์และกลิน่อายของวันวานที่ศลิปะในฝร่ังเศสรุ่งเรอืงถงึขดีสุด 

ชมววิสวยของนครปารสีจากดา้นหนา้บันไดของวหิารสเกรเกอร ์ (Basilica of 

Sacre Coeur) วหิารสขีาวที่เป็นสัญญาลักษณ์อันโดดเด่นของปารสี แลว้เชญิ

ส ารวจรา้นกาแฟ หรอืชมเหลา่ศลิปินทีว่าดรปูอยูใ่กล ้ๆ  

 

ชมมหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre-dame de Paris) อายกุวา่ 800 

ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิทีง่ามเลศิ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้

ทรงเหลีย่มและยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสูงจากระดับพื้นดนิถงึ 96 เมตร 

เป็นสถานทีป่ระกอบพธิอีภเิษกสมรสระหว่างพระเจา้หลุยสท์ี ่16 กับพระนางมาร ี

องัตัวเนตต ์และยงัเป็นจดุกโิลเมตรทีศ่นูยข์องประเทศฝร่ังเศสอกีดว้ย 
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ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles Palace) อันยิง่ใหญ ่

ทีส่รา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท์ี ่14 ภายในตกแต่งอยา่งวจิติร

อลังการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รปูปั้น รูปแกะสลักและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งนิ

อย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจ า

พระราชวัง,ทอ้งพระโรงทีต่กแต่งอยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ 

หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นหอ้งที่พระยา

โกษาธบิด ี(ปาน) ราชทตูไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระ

เจา้หลุยสท์ี ่14 แห่งฝร่ังเศส อกีทัง้ยงัเป็นหอ้งทีใ่ชส้ าหรับจัดงานเลีย้งและเตน้ร า

ของพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี ่16, ชมหอ้งบรรทมพระ

ราชนิีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลียนที่

ย ิง่ใหญ ่

 

ชมพิพิธภณัฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศลิปะที่มีชื่อเสียง 

เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่ปี 1793 ตัวอาคารเดมิเคยเป็น

พระราชวังหลวง แตปั่จจบุนัเป็นสถานทีท่ีจั่ดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะ

ทีท่รงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ช ิน้ ท่านสามารถเดนิชมงาน

ศลิปะชือ่กอ้งโลก อย่างภาพวาดโมนาลซิา (Mona lisa),          The Virgin 

and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโด่งดังของลโีอ

นารโ์ด ดาวนิช,ี รปูปัน้ The Victory of Samothrace หรอื รปูปัน้เทพวนัีส (Venus 

de Milo) มทีัง้มรีูปปั้นสฟิงซ ์(Sphinx), มัมมี ่(Mummy) หรอืร่องรอยอารยธรรม

โบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พิพิธภัณฑ์ลูฟร์จะสรา้งเป็น

รูปทรงพีระมดิที่สรา้งขึน้จากกระจกเป็นอีกจุดยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวตอ้งไป

ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ และเป็นฉากที่มอียู่ในในภาพยนตร์เรือ่ง The Da Vinci Code 

ซึง่พพิธิภัณฑล์ูฟร ์นอกจากจะมกีารตัง้แสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังมนีทิรรศการ

ชั่วคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร์ และคอนเสริ์ต ท าใหพ้ิพิธภัณฑ์ลูฟร์เป็น

สถานทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนปีละ่เกอืบ 10 ลา้นคน      

 

เลอืกซือ้สนิคา้ที ่Chic Outlet La Vallee Village เป็น OUTLETขนาดใหญท่ีม่ี

ส ินคา้แบรนด์เนมใหเ้ลือกมากมายอาทิ เช่น Coach, Calvin Klien, Amani, 

Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, 

Longchamp, Michael Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph 

Lauren, Ted Baker, Superdry, Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo Boss 

และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

เดนิเล่นบนถนนชองป์เอลเิซ่ Champs-Élysées  ที่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองหลวง

แฟชั่นของโลก เป็นเมืองที่เป่ียมไปดว้ยชีว ิตชีวา เต็มไปดว้ยรา้นคา้ และ

หา้งสรรพสนิคา้ มคีรบครัน้ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้,เครือ่งประดับ,เครือ่งส าอาง

,น ้าหอม ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าจากเกอืบทั่วทกุมมุโลกไดท้ี่

เมืองนี้  ต่ างๆมากมาย อาทิ  เช่น  Louis Vitton, Yves Saint Laurent, 
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Hermès, Gucci, Escada, Ermenegildo Zegna, John Galliano, 

Roberto Cavalli,  Miu Miu, Chloé, Chanel, Dolce & Gabbana, 

Giorgio Armani, Loewe, Salvatore Ferragamo, Nina Ricci, Jimmy 

Choo, Prada ฯลฯ 

 

 ทีพ่กั โรงแรม IBIS PARIS PORTE DE CLICHY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง                      อสิระเต็มวนั เต็มอิม่กบัมหานครปารสี        

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  อสิระเต็มวนั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มูล หรอื ค าแนะน า และ ทางบรษิทัไมม่ี

รถบรกิารสง่ คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดเป็นความรบัผดิชอบของตวัทา่นเอง 

 

 ทีพ่กั โรงแรม IBIS PARIS PORTE DE CLICHY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง                    ปารสี – บรจูส ์– บรสัเซลส ์-  แอนตเ์วริป์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบรจูส ์(Brugge) ซึง่เป็นเมอืงรมิชายฝ่ังทะเลทีม่ชี ือ่เสยีง

ของประเทศเบลเยีย่ม และไดรั้บเลือกเป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้

โดยมสีมญานามว่า เวนสิแห่งยุโรปเหนือ เพราะเป็นเมอืงที่มกีารใชล้ าคลองใน

การสัญจรรอบๆเมอืงได ้ ลักษณะของเมอืงนี้ลอ้มรอบดว้ยคูเมอืงสองชัน้ และม ี

อาคาร โบสถ์ บ า้น เรือน ถนนที่ สะอาดสวยงาม ซึ่งส่ วนใหญ่ ล ว้นเป็น

สถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมชิ และแบบเรเนซองส ์และมสีถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญ 

น าท่านชม โบสถพ์ระโลหติศกัดิส์ทิธิ ์(Basilica of the holy blood) 

เป็นโบสถโ์รมันคาทอลกิ สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่12 ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงบ

รูจส ์เป็นที่เก็บพระโลหติศักดิส์ทิธิข์องพระเยซู  น าท่านชมจตัุรสัใจกลาง

เมือง (Market Square)  หอระฆั งเก่าแก่ที่ มีป ระวัติอันยาวนานและมี

ประติมากรรมที่งดงาม ที่ช ื่อว่า Madonna & Child ซึง่เป็นประติมากรรมที่อยู่

ภายในโบสถพ์ระแมม่าร ีมลีักษณะเป็นหนิออ่นทีม่กีารแกะสลัก โดย ไมเคลิแอน 

เจโล  ซึง่ในปัจจบุนัไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น ยอดศลิปินเอกของโลกชาวอติาเลยีน   

ระยะทาง 294 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย น าท่านเดนิทางสูก่รุงบรสัเซลส ์(Brussels) เมอืงหลวงของประเทศเบลเยีย่ม 

สถานทีต่ัง้ส านักงานใหญอ่งคก์ารสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนอื หรอืนาโต ้

จากนัน้น าท่านชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกับ อนุสรณ์อะโตเมีย่ม(Atomium) 

ซึง่เป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสนิคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมือ่ปี ค.ศ.1958 ถูก

สรา้งขึ้นโดยจ าลองโลหะในลักษณะใสเหมือนครสิตัล โดยขนาดใหญ่กว่า

โมเลกลุของจรงิถงึ 165 พันลา้นเท่า จากนัน้เขา้สูจั่ตุรัสกลางเมอืงจตัรุสักรองด์

ปลาสต ์(Grand Place) ทีม่ชี ือ่เสยีงกล่าวขานกนัว่าสวยทีส่ดุแหง่หนึง่ในยโุรป   

ชมศาลาวา่การเมอืงและอาคารทีส่วยงามโดยรอบจัตรัุส น าชมและถา่ยรปูกบัเมเน

เกน้พสี (Manneken pis) ซึง่เป็นประตมิากรรมเด็กชายตัวเล็กๆก าลังยนืแอ่น

ตัวปัสสาวะอยา่งน่ารัก ผูส้รา้งประวัตศิาสตรแ์ละต านานพืน้เมอืงของชาวเบลเยีย่ม

ซึง่มกีารเลา่ขานกนัมาหลากหลายต านาน เชน่ มเีด็กชายชือ่จเูลยีนสก ีมาพบสาย

ระยะทาง 96 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม. 
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ชนวนระเบิดก าลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไวไ้ด ้

ชาวเมอืงจงึท ารปูแกะสลักนี้ เพือ่ระลกึถงึความกลา้หาญ  

ค า่ รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว)  

 ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสุเ่มอืงแอนตเ์วริป์ (Antwerp) เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง

ในเรือ่งของต านานยักษ์ ดรูโอน อันตโิกน (Druoon Antigoon) ที่อาศัยบรเิวณ

แม่น ้าสเกลท์ (Scheldt River) ที่เชือ่มกับทะเลเหนือที่ปากน ้าเวสเทริ์นสเกลต ์

(Western Scheldt) 

ระยะทาง 45 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 40 นาท ี

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม  RAMADA PLAZA ANTWERP หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่กของการเดนิทาง             แอนตเ์วริป์ - Roermond Outlet -  อเูทรคท ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชมจัตรัุสใจกลางเมอืง ทีเ่รยีกวา่ โกรต มารก์ (Grote Markt) จดุทีเ่ป็น

ศนูยก์ลางประวัตศิาสตรข์องเมอืง และยงัเป็นทีต่ัง้ของศาลาวา่การเมอืง (town 

hall) อาคารเกา่แกอ่ายกุวา่รอ้ยปี และถอืว่าเป็นกลุม่อาคารทีส่วยทีส่ดุในบรเิวณ

จัตุรัสแห่งนี้ก็ว่าได ้ใหท้่านชืน่ชมในความงดงามของกลุ่มอาคารทีส่รา้งขึน้แบบ

เรเนสซองสบ์รเิวณจัตุรัส ชมลานน ้าพกุับรูปปั้นของซลิวอิสุ บราโบ หรอืทเีรานยิม

เรยีกกนัวา่ รปูปัน้บารโ์บ (Brabo statue) วรีบรุษุผูก้ลา้ในต านานของเมอืง ชม

ดา้นนอกโบสถ์พระแม่ (Cathedral of Our Lady) หรือเรียกกันอีกชื่อว่า 

Onze Lieve Vrouwekathedraal เป็นโบสถ์ที่สรา้งขึน้ในแบบกอธคิ ที่ถือไดว้่า

ใหญ่ทีส่ดุในยโุรป ถูกสรา้งขึน้ในชว่งระหวา่งปี 1352 ถงึ 1521 โดยตัวโบสถนั์น้มี

ความสงูมากกวา่ 400 ฟตุสงู ภายในโบสถถ์กูประดับประดาไปดว้ยหนา้ตา่งกระจก

สี รวมถึงภาพเขียนชิ้นเยี่ยม จากนั้นน าท่านสู่ McArthurGlen Designer 

Outlet Roermond ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ 

ระยะทาง 131 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย  

บา่ย ใหเ้วลาท่านเลือกซือ้สนิคา้ในเอาท์เลทขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งช๊อปป้ิงของคน

เนเธอรแ์ลนด์, เยอรมัน และ เบลเยี่ยม ที่นิยมมาเลือกซือ้สนิคา้ราคาย่อมเยา

นานาชนิด อสิระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้แบรนด์เนมต่างๆ อาทเิช่น GUCCI, 

PRADA, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, 

VICTORIANOX, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และ

อืน่ๆอกีมากมาย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงอูเทรคท ์(Utrecht) เมอืงใหญ่

อนัดับ 4 ของเนเธอรแ์ลนด ์ตัง้อยูใ่จกลางประเทศ จงึเป็นศูนยก์ลางการคมนาคม

ทางรถไฟและรถยนต ์เมอืงทีไ่ดรั้บการยกยอ่งจาก BBC Travel เป็นหนึง่ในเมอืง

ทีม่คีวามสขุทีส่ดุในโลก น าท่านชมเมอืงเกา่อเูทรคท ์ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น

ทางวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 7 ชมมหาวหิารประจ าเมอืง St Martin's Cathedral 

(สรา้งในปี ค.ศ.  1254 - 1520) ที่ตัง้ของ Dome Tower  ที่สูงถงึ 112 เมตร 

บนัได 465 ขัน้ ถอืวา่สงูทีส่ดุเนเธอรแ์ลนด ์ใชเ้วลาสรา้งกวา่ 300 ปี 

ระยะทาง 144 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม PARK PLAZA UTRECHT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง          อเูทรคท ์- อมัสเตอดมั  - หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์ - สนามบนิ 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่กรุงอมัสเตอดมั (Amsterdam) เมอืงแห่งแสงส ี

และอสิรเสรภีาพ ของนักท่องเทีย่วจากทั่วโลก น าท่านผ่านชมเมอืงทีม่ากมายไป

ดว้ยพพิธิภัณฑ์ระดับโลกต่างๆ มากมาย ชมเมอืงอัมสเตอรด์ัมโดยการลอ่งเรอื

หลงัคากระจก ลัดเลีย้วเขา้ตามล าคลอง สัมผัสชวีติความเป็นอยู่ รวมทัง้สภาพ

บา้นเรอืนเกา่แกอ่นังดงามสบืทอดมาตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่17 และทัศนยีภาพของ

บา้นเรอืนอันสวยงามอย่างมเีอกลักษณ์ น าเขา้ชมสถาบนัสอนการเจยีระไน

เพชรที่มชี ือ่เสียงท่านจะไดส้ัมผัสและเรยีนรูพ้ื้นฐานในการดูและการเจียระไน

เพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนัน้ยังไดม้โีอกาสเลอืกซือ้เพชรเม็ดงามในราคา

โรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสนิคา้อืน่ อย่างนาฬกิายีห่อ้ดังมากมาย อาท ิ

เช่ น  ROLEX,PANERAI,TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, 

TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง 

GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE ,EMPORIO ARMANI, SWATCH, 

MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

ระยะทาง 57 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 40 นาท ี

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิเทีย่วชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีบ่รเิวณจตัรุสัดมัสแควร ์(Dam 

Square) ศนูยก์ลางของเมอืงทีม่อีนุสรณ์สงครามเพือ่ร าลกึถงึทหารทีเ่สยีชวีติใน

สงครามโลกครัง้ที ่2 และอดตีศาลาว่าการเมอืงทีห่ลุยส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็น

พระราชวังหลวงในชว่งทีจั่กรพรรดนิโปเลยีนแหง่ฝร่ังเศสเรอืงอ านาจ น าเดนิทาง

โดยรถโคช้สู่ หมู่บา้นกงัหนัลมซานสคนัส ์(Zaanse Schans) ใหท้่านได ้

ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบักงัหนัลม สญัลักษณ์ทีส่ าคัญอยา่งหนึง่ของชาวดตัช ์และชม

การสาธติวธิกีารผลติรองเทา้ไมข้องชาวดัตชท์ีใ่ชใ้สใ่นชวีติประจ าวันในงานอาชพี

ตา่งๆพรอ้มเชญิเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ 

 

18.00 น. น าคณะเดินทางสู่ สนามบนิสคปิโพล เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคนืภาษ ี

(Tax Refund) และ มเีวลาในการเลือกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบนิ 

 

22.00 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK 150  

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง                      ดไูบ – กรงุเทพฯ 

07.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

09.30 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิเทีย่วบนิที ่EK 372   

18.40 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวัสดภิาพ    

(รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 
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หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ ทรัพยส์นิสว่นตวัหาย, การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอื

ยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้

เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สี

น ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

โปรแกรม : ฝร ัง่เศส  เบลเยีย่ม  เนเธอรแ์ลนด ์

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
ก าหนดวนัเดนิทาง:    2560 

ธนัวาคม : 26 ธ.ค. 60 – 2 ม.ค. 61 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

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

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 59,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  27,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้กลุม่ประเทศเชงเกน้ และราคาอาจมกีารปรบัเปลีย่นได ้

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่   

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

9. คา่ไกดท์อ้งถิน่ (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้  

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท ) 

5. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  (ทา่นละ 14 ยโูร) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยโูร) 

7. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

8. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
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3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเหต 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน

พ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิท

ดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนยีมใน

การมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้้องพกัแบบห้องเดีย่ว 

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

2. โรงแรมส่วนใหญ่ ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั

เนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณี

ทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 6,000 บาท 

3. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

4. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

5. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต และอาจ

ไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 10-15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ

(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ 

ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บัญชอีอมทรัพย ์

ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิ

บัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ให ้

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่)  บญัชฝีากประจ า ใชป้ระกอบการพจิารณาได ้

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 
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- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18  ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามา 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- *** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

  

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 

 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                       แตง่งาน (จดทะเบยีน)           แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่         แยกกันอยู ่                         หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 
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10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 

11. ทีอ่ยูข่องผูข้อวซีา่ 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………… 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษิทัหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบนัศกึษา  

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….……… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่......................................ถงึวนัที.่........................................ 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ...................................................... 

 สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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



CDG-EK004                                                                                                           หนา้ 15 จาก 15 

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 
 

 

 


