
 

 

 
ฝรัง่เศส เบลเยียม เนเธอรแ์ลนด ์8 วนั 

ปารีส – บรจูจ ์– เกนท ์– บรสัเซลส ์– รอตเทอดาม 
อมัสเตอรด์มั – กีรธ์ฮอรน์ – ลิซเซ่ – ซานน์สคนัส ์

 

 
 

พิเศษ!! ล่องเรือชมวิวเมืองกีรธ์ฮอรน์ 

 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  
17.30 น.    พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส์ (EK) เจา้หน้าที่ให้การ

ตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก 



 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
21.05 น.        ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เที่ยวบนิที่ EK373 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
 
วนัท่ีสอง ดไูบ  - ปารีส 
00.50 น.      แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
04.05 น. ออกเดนิทางสู่กรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เทีย่วบนิที ่EK71 (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
09.25 น.   เดนิทางถงึปารสี ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงก่อนจะออกเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงปารสี เพื่อชมเมอืงส าคญัและ

ศูนยก์ลางยุโรปตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่17 จนถงึปัจจุบนั แน่นอนว่ามาถงึปารสีแลว้ก็ต้องไม่พลาดทีจ่ะไป
แวะถ่ายรปูกบัสญัลกัษณ์คู่บา้นคู่เมอืง หอไอเฟล (Eiffel Tower) หอคอยสงู 324 เมตรแห่งนี้เคยไดช้ื่อว่า
เป็นสิง่ก่อสรา้งที่สูงที่สุดในโลกมาแล้วในช่วงปี 1889-1930 และที่ไม่ไกลจากหอไอเฟลนี้เองก็เป็นที่ตัง้
ของ ประตูชยัอารค์เดอทรียงฟ์ (Are de Triomphe) อนุสรณ์สถานแห่งชยัชนะขนาดใหญ่แห่งนี้ตัง้อยู่
ใจกลาง จตัรุสัชารล์ เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) จุดเริม่ต้นของถนน 12 สายส าคญัของปารสี 
ซึ่งรวมถงึ ถนนชองเซลิเซ (Champs-Elysees) ถนนที่นักช้อปป้ิงทุกคนต้องรู้จกัด ีเพราะตลอดความ
ยาว 1.9 กโิลเมตรจะเรยีงรายไปด้วยรา้นค้ามากมาย เต็มไปด้วยแบรนด์ชัน้น าให้ได้เลอืกช้อปกนัอย่าง
เตม็ที ่เพราะหน่ึงในจดุเด่นของปารสีกต็อ้งบอกว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงชัน้น านี่เอง 

 

   

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 เที่ยวชมเมอืงปารสี น าท่านถ่ายภาพบรเิวณ พิพิธภณัฑ์ลูฟวร ์(Louvre Museum) ซึ่งภายในได้เก็บ

ผลงานศลิปะเอาไวม้ากกว่า 380,000 ชิน้เลยทเีดยีว และตอ้งไมพ่ลาดถ่ายรปูเชค็อนิกบัพรีะมดิแก้วขนาด
ใหญ่ที่ถอืเป็นหนึ่งในการออกแบบอย่างเก๋ไก๋ น าทุกท่านช้อปป้ิงสนิค้า Duty Free ที่รา้น เบนลกัซ ์
(Benlux) ร้านค้าที่มากมายด้วยสินค้าชัน้น าจากแบรนด์ดงั ในราคาปลอดภาษี ไม่ว่าจะเป็นน ้าหอม 
เครือ่งส าอาง นาฬกิา เครือ่งประดบั และอื่นๆ อกีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Armani, Calvin Klein, Burberry, 
Dior และอกีหลายแบรนดใ์หเ้ลอืกซือ้ รมิฝัง่แม่น ้าเซนของปารสียงัเป็นทีต่ ัง้ของอกีหนึ่งแลนดม์ารก์ส าคญั 
มหาวิหารน็อทเทอดาม (Notre-Dame de Paris) มหาวหิารของศาสนาครสิต์นิกายโรมนัคาทอลกิอายุ
เกอืบ 700 ปีนี้ เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่ใหญ่ทีสุ่ดและเป็นที่รูจ้กัมากที่สุดในโลก ตวัโบสถ์ได้ถูกออกแบบใน
ศลิปะสไตลโ์กธคิ ตกแต่งดว้ยกระจกสทีีเ่ขา้กนัไดอ้ยา่งลงตวั     

        เยน็ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Mercure Orly Paris Rungis หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม ปารีส – เซอรริ์ส – La Vallee Village Outlet – ปารีส 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 ออกเดนิทางไปยงัเมอืง เซอรริ์ส (Serris) เพื่อไปช้อปป้ิง

กนัให้เต็มที่ที่ La Vallee Village Outlet เอาท์เลท
กลางแจง้ทีอ่ดัแน่นไปดว้ยสนิคา้และแบรนดค์ุณภาพจากทัว่
โลกกว่า 110 แบรนด ์CELINE, KENZO, LONGCHAMP, 
POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL 
SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN 
KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, 
DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ แถมเป็นเอาทเ์ลททีอ่ยู่ห่างจากปารสีเพยีงแค่ 30 นาท ีและ
ราคาโปรโมชัน่ทีร่บัรองว่าถูกใจขาชอ้ปทัง้หลายแน่นอน   

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั 
 จากนัน้ก็ได้เดนิทางกลบัมายงักรุงปารสี เพื่อช้อปป้ิงกนัต่อที่อกีแหล่งช้อปป้ิงที่เราไม่พลาดแวะไปก็คอื 

"แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์" (Galeries Lafayette) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ชื่อดงัใจกลางกรุงปารสี โดย
ทัง้ 9 ชัน้นัน้แน่นขนัดไปด้วยสนิคา้แบรนดต่์างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหน สญัชาตอิะไรก็สามารถหาซื้อ
ไดท้ีห่า้งแกลลอรี ่ลาฟาแยตตน์ี้ แถมยงัสามารถท า Tax Refund ไดท้ีห่า้งนี้ไดเ้ลยดว้ยสะดวกมาก 

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Mercure Orly Paris Rungis หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีส่ี  ปารีส – บรจูจ ์– เกนท ์- Oudenaarde 
เ ช้ า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดนิทางออกจากกรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส มุ่งหน้าไปยงั ประเทศ
เบลเยียม โดยจุดหมายของเราอยู่ที่ เมืองบรูจจ ์(Brugge) บรูจจ์
เป็นเมอืงเล็กรมิทะเลสาบที่มทีรงเป็นเหมอืนรูปไข่ขนาดประมาณ 
138 กว่าตารางกโิลเมตร โดยรอบเมอืงจะมากดว้ยล าคลองน้อยใหญ่



 

ที่ซอกซอนอยู่ทัว่เมอืง ท าให้ได้ชื่อว่าเป็นเมอืงแห่งสายน ้าและเมอืงแห่งอาคารสวยร ่ารวยโบสถ์วหิาร
ดงัเช่นทีใ่ครๆ พากนัมอบสมญานามใหก้บับรจูจว์่า “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” เพราะบรรยากาศโดยรวม
นัน้ใช่เลย ท าใหก้จิกรรมทีไ่มค่วรพลาดคอืการล่องเรอืชมววิสวยๆ ของเมอืงบรจูจ ์แนะน าเลย!!!  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
เทีย่วชมบรรยากาศสวยๆ ของเมอืงบรจูจ ์พรอ้มชมแลนด์
มาร์กเด่นๆ ของเมืองไม่ว่าจะเป็น มาร์เก็ต สแควร ์
(Market Square) ยา่นใจกลางเมอืงบรจูจเ์หมาะทัง้จะเดนิ
เที่ยว นัง่รถม้าหรอืนัง่เรอืชมคลองที่มอียู่มากมายหลาย
สาย มีอาคาร สถาปัตยกรรมแบบโกธิก บารอก เรเน
ซองสป์ะปนกนัอยูล่ะลานตาบอกไดเ้พยีงสัน้ๆ ว่าสวยงาม
มาก เมือ่มาถงึบรจูจส์ิง่ทีน่กัท่องเทีย่วไม่ควรพลาดคอืการ
ลองชมิชอ็กโกแลตและวาฟเฟิลที่ถอืว่าเป็นขนมขึ้นชื่อของเบลเยยีม รวมถึงขนมอื่นๆ อีกหลายชนิดที่
หากได้เดนิผ่านหน้าร้านน้อยนักจะไม่อยากแวะซื้อชิม ส าหรบั ช็อกโกแลต เบลเยยีมเป็นประเทศที่
จ าหน่ายชอ็กโกแลตมากทีสุ่ดในโลก ในบรจูจเ์ราจะเหน็ได้ว่ามรีา้นขายชอ็กโกแลตอยู่มากเกอืบ 50 รา้น 
แต่ละรา้นกม็สีตูรลบัความอรอ่ยและการตกแต่งรา้นทีต่่างกนัออกไป ใหเ้ลอืกซือ้เลอืกชมิกนัตามชอบ ออก
เดนิทางต่อไปยงัเมอืง เกนท ์(Ghent) หนึ่งในเมอืงใหญ่ของเบลเยยีม ทีย่งัอนุรกัษ์อาคารบา้นเรอืนเก่าแก่
เอาไว ้สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมจากยคุกลาง และโบสถเ์ก่าแก่ เราจะไดเ้หน็ปราสาทเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่
มมีาตัง้แต่ยุคกลาง ปราสาทกราเวนสตีน (Gravensteen) ทีเ่คยเป็นทัง้ทีอ่ยู่อาศยัของขุนนาง ศาลาว่า
การ และคุก ปัจจุบนัไดถู้กบูรณะและใหน้ักท่องเทีย่วไดเ้ขา้ชมภายใน และทีใ่จกลางเมอืงเก่าเกนทเ์ราจะ
ได้เห็น โบสถ์เซนต์นิโคลสั (St. Nicholas’s Church) โบสถ์ขนาดใหญ่อลงัการและมากด้วย
ประวตัศิาสตรส์ าคญั โบสถ์เซนต์นิโคลสันี้มอีายุกว่า 700 ปี สวยสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิ มาที่
เมอืงเกนทก์็ต้องมาชมโบสถ์นิโคลสันี่ละ จากโบสถ์เซนต์นิโคลสั เดนิไปอกีนิดกจ็ะเจอกบัหอคอยสูงใหญ่
ของ มหาวิหารเซนต์บาโว (St. Bavo’s Cathedral) โบสถ์โบราณที่สามารถย้อนประวตัิไปได้กว่า 
1,000 ปี แต่ยงังดงามด้วยการตกแต่งและออกแบบในศลิปะสไตลโ์กธคิ ถอืเป็นอกีหนึ่งจุดเชค็อนิเมอืง
เกนทท์ีไ่มค่วรพลาด 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Leopold Oudenarde หรือระดบัเดียวกนั 
 
 
 

วนัท่ีห้า  Oudenaarde – บรสัเซลส ์– รอตเทอดาม – อมัสเตอรด์มั - Lelystad 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางด้วยรถโค้ชสู่ เมือง บรสัเซลส์ (Brussels) ศูนย์กลางการบริหารและพัฒนาประเทศ 

โดยเฉพาะการเป็นทีต่ ัง้ของหน่วยงานราชการ องคก์รระหว่างประเทศ และเป็นศูนยร์วมสถานทีท่่องเทีย่ว
เก่าแก่จนถงึใหมร่ว่มสมยั จะเดนิเทา้ชมพพิธิภณัฑก์ม็มีากมายชมวนัเดยีวไม่มหีมด ถ้าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง
กย็ิง่ไม่ต้องขยายความเพราะมมีากทัง้ตลาดจนถงึห้างสรรพสนิค้าชื่อดงั แต่มาถงึเบลเยยีมกต็้องแวะไป
ชมจตุัรสัทีไ่ดช้ื่อว่า สวยทีสุ่ดในโลก จตัุรสักรองด ์ปลาซ (Grong Plas) ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก



 

โลกโดยยูเนสโก้เมื่อปี 1983 แต่สรา้งมาตัง้แต่ศตวรรษที ่15 
ล้อมด้วยบรรดาอาคารเ ก่าที่ออกแบบสร้างตามแบบ
สถาปัตยกรรมบารอก โกธกิและนีโอโกธกิ ซึ่งส่วนใหญ่ล้วน
เป็นอาคารสิง่ก่อสรา้งที่มคีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรข์อง
ประเทศ ครกึครื้นเพราะมรี้านค้า ร้านอาหาร โรงแรมที่พกั 
ศิลปินวาดภาพ กลางลานจดัเป็นเหมือนตลาดขายต้นไม้
ดอกไม ้ท่ามกลางความสวยงามของอาคารต่างๆ รอบจตุัรสั
กรองด์ ปลาซแล้ว ศาลาว่าการกรงุบรสัเซลส์ (Brussels 
Town Hall) ยงัเป็นอกีสิง่ก่อสรา้งหนึ่งประจ าเมอืงทีส่วยงาม
โดดเด่นและน่าสนใจ ตวัอาคารกว็่าสวยแล้วจากการตกแต่ง
อย่างละเอียดให้ทุกมุมประดับประดาตัวรูปปั้นนักบุญ
ทัง้หลาย เชื่อว่าใครกต็ามทีไ่ดไ้ปเทีย่วบรสัเซลลสโ์ดยเฉพาะ
ในย่านจตุัรสักรองด ์ปลาซเป็นต้องพากนัไปชม แมนเนเกน 
พิส (Manneken Pis) รปูหล่อเดก็น้อยเปลอืยกายสูงเพยีงประมาณ 60 เซนตเิมตรทีด่งัระเบดิไปทัว่โลก
ดว้ยเอกลกัษณ์ที่ไม่เหมอืนใครเพราะเจา้เดก็คนนี้อยู่ในอริยิาบทที่ก าลงัยนืฉี่ชวนให้อมยิม้ด้วยความน่า
เอน็ดเูมือ่ไดพ้บเหน็ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 แล้วก็ได้เวลาต้องโบกมือลาเมืองบรสัเซลส์ เพื่อไปเที่ยวกันต่อที่เมือง รอตเทอดาม (Rottedam) 

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เมอืงท่าทีใ่หญ่ทีสุ่ดอกีแห่งหนึ่งของโลกและเป็นจุดเทยีบท่าของเรอืขนส่งสนิค้า
ระหว่างประเทศ ท าให้เมอืงรอตเทอดามมคีวามทนัสมยัและมากดว้ยอาคารสวยแปลกตา และเราก็ไม่
พลาดที่จะไปเที่ยวชมและเชค็อนิทัง้ สถานีเซ็นทรลั (Centraal Station) ศูนยก์ลางการคมนาคมของ
เมอืงรอตเทอดาม พรอ้มทัง้ออกแบบอาคารใหดู้สวยทนัสมยัทเีดยีว ตลาดรอตเทอดาม (De Markthal) 
ตลาดกลางเมอืงที่มากมายดว้ยสนิค้าและอาหารหลายชนิด จุดเด่นของตลาดแห่งนี้คอืหลงัคาทีส่รา้งขึน้
ครอบตลาด ใหผู้ค้นไดม้าเลอืกซือ้ไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร และเมื่อตกเยน็ทีเ่พดานจะมกีารเล่น
แสงสต่ีางๆ สวยงามอลงัมาก  

 แลว้กไ็ดเ้วลาเดนิทางต่อไปยงัเมอืง อมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เมอืงหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์  
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Bedbank Apollo หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีหก Lelystad – กีรธ์ฮอรน์ – อมัสเตอรด์มั – ล่องเรือกระจก – โรงงานเจียระไนเพชร Gassan - 

Lelystad 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นัง่รถโคช้ไปยงัเมอืงแห่งคลอง กีรธ์ฮอรน์ (Giethoorn) เมอืงทีไ่มม่รีถราใหเ้หน็ จะมกีแ็ต่เรอืภายในเมอืง

เท่านัน้ เมอืงนี้ไม่มถีนนให้รถแล่นไปมา เพราะเมอืงทัง้เมอืงจะมแีต่แม่น ้าล าคลองซอกซอนไปในตรอก
ซอย เสน่หข์องเมอืงนี้คอืไมว่่าเราจะไปไหนมาไหนกต็้องไปดว้ยเรอื นอกเหนือจากเรอืกจ็ะมจีกัรยาน แต่
นัง่เรอืชมคลองนี่แหละเหมาะกบัการเที่ยวกรีธ์ฮอรน์ที่สุดแล้ว ทุกวนันี้มนีักท่องเที่ยวเดนิทางไปยงักรีธ์
ฮอรน์มากอยู่เหมอืนกนัและกม็กัจะนัง่เรอืสวนกนัไปมาในคลองเมื่อยามเที่ยวชมเมอืง ล่องเรอืชมคลอง
ท่ามกลางแนวทวิทศัน์สองขา้งทางทีเ่ป็นสนามหญ้า สวน อาคารบา้นเรอืน รา้นคา้ รา้นกาแฟ พพิธิภณัฑ ์



 

เรอืจะพาเราฝ่าสายน ้าในคลองใหไ้ด้สมัผสัสายลมเยน็ที่สวนมาเบาๆ ให้พอชื่นใจ ลอดใต้สะพานไมก้ว่า 
180 แห่งทีส่รา้งไวส้ าหรบัเดนิขา้มสองฝัง่คลอง  

 

   
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดนิทางกลบัสู่เมอืง อมัสเตอรด์มั เมอืงสวยทีต่ ัง้อยู่รมิ “แม่น ้าอมัสเตล” (Amstel River) อมัสเตอรด์มั

น่าจะเป็นเมอืงหลวงแห่งเดยีวในโลกที่ได้รบัฉายาเป็น “เมอืงหลวงแห่งจกัรยาน” เพราะประชากรใน
อมัสเตอรด์มัใชจ้กัรยานเป็นพาหนะประจ าตวั ซอกซอยทัว่อมัสเตอรด์มัมขีองดเีตม็ไปหมด ทัง้รา้นสนิคา้
ทีร่ะลกึ รา้นกาแฟเก๋ๆ พพิธิภณัฑ ์หรอืแวะนัง่เล่นในสวนสาธารณะกย็ิง่เพลนิจนอาจจะลมืเวลาไปเลย น า
ทุกท่าน ล่องเรือกระจก ล่องไปตามแม่น ้าไรน์เพื่อได้ชมเมอืงในอกีมุม เห็นย่านไชน่าทาวน์ ผ่านย่าน
ชุมชนชาวยวิทีเ่คยอพยพมาจากทัว่ยโุรปแลว้มาตัง้รกรากในยุคกลาง หนึ่งในความสามารถทีโ่ดดเด่นของ
ชาวยวิในเนเธอรแ์ลนดค์อืการเป็นช่างเจยีระไนเพชร  และถงึขัน้ชาวยวิหลายรายเปิดรา้นเพชรเป็นของ
ตวัเองซึ่งมรีา้นหนึ่งที่เราอยากน าเสนอ เข้าชม โรงงานเจียระไนเพชร GASSAN ร้านจ าหน่ายและ
โรงงานผลติเพชรซึ่งเป็นกจิการของชาวเนเธอร์แลนด์ที่ด าเนินกจิการมานานถึง 71 ปีแล้ว นี่คอืแหล่ง
เจยีระไนเพชรระดบัโลกที่ควรค่าใหแ้วะชมมาก ความพเิศษของกสัซนัคอืไม่ไดเ้ป็นแค่รา้นจ าหน่ายเพชร
เท่านัน้ แต่จะเปิดพื้นที่ให้ชมและเรยีนรูว้ธิกีารคดัสรรเพชร รวมทัง้ได้ชมการเจยีระไนโดยช่างฝีมอืด้วย 
นอกจากนี้ภายในโรงงานยงัมพีื้นที่ของพพิธิภณัฑ์เลก็ๆ ที่จดัแสดงภาพเก่า เสื้อกีฬาและลายเซ็นของ
เหล่านักฟุตบอลชื่อดังทีมชาติเนเธอร์แลนด์และบรรดาโค้ชที่มีสายสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของโรงงาน
เพชรกซัซนัแห่งนี้ 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Bedbank Apollo หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีเจด็  อมัสเตอรด์มั – หมู่บ้านกงัหนั ซานน์สคนัส ์– อมัสเตอรด์มั (สนามบิน) 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนัน้กเ็ดนิทางไปยงั หมู่บ้านกงัหนัลม ซานสส์

คนัส ์(Zaanse Schans) ทีต่ัง้อยูท่างตอนเหนือของอมัสเตอรด์มั ทีน่ี่เราจะไดเ้หน็บา้นไมส้ไตลฮ์อลแลนด์
แท้ๆ  กงัหนัลมเก่าแก่ที่บางตวัยงัคงท างานได้เป็นปกต ิไดส้มัผสับรรยากาศชนบทของชาวเนเธอรแ์ลนด ์
ภายในหมู่บ้านยงัม ีพิพิธภณัฑ์ซานส์ (Zaans Museum) ซึ่งภายในนอกจากการจดัแสดงวธิชีวีติของ
ชาวดตัชแ์ลว้ กม็กีารสาธติวธิกีารท ารองเทา้ไมแ้ละการท าชสีใหช้มดว้ย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดนิทางสู่ เมอืงอมัสเตอรด์มั นอกจากจะส าคญัดว้ยการเป็น
เมอืงหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนดแ์ลว้ ยงัไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทีม่ากทัง้ดว้ยประวตัศิาสตรแ์ละ
สถานที่ท่องเที่ยวมากมายโดยเฉพาะที่ จตัุรสัดมั (Dam Square) ที่เปรยีบได้กับใจกลางเมอืง



 

อัมสเตอร์ดมั เป็นสถานที่ส าคญัในประวตัิศาสตร์ ที่กลางจตุัรสัจะมีอนุสาวรยี์แห่งชาติ ที่ระลึกแห่ง
ผูเ้สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที ่2 ตัง้อยู่   

 

   
  
 ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 
21.50 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK150 แวะเปลีย่นเครือ่ง (บรกิารอาหาร

และเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
วนัท่ีแปด ดไูบ – กรงุเทพฯ สนามบินสวุรรณภมิู 
06.30 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 
09.40 น. เดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK372  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
18.55 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภ์าพพรอ้มความประทบัใจ 
 

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

อตัราค่าบริการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 
 

วนัเดินทาง ราคา 

กนัยายน 
13-20 ก.ย. 

26 ก.ย.-3 ต.ค. 

42,900 ตลุาคม 10-17 / 17-24 ต.ค. 

พฤศจิกายน 27 พ.ย.-4 ธ.ค. / 29 พ.ย.-6 ธ.ค. 

ตลุาคม 21-28 ต.ค. 43,900 

New Year Festival 2019 
26 ธ.ค.-2 ม.ค. / 27 ธ.ค.-3 ม.ค. 

29 ธ.ค.-5 ม.ค.  
52,900 



 

 อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มเชงเก้นทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊
เท่านัน้) 

✗ ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรมัต่อหน่ึงคน 

✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั 

✗ ค่าทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถท้องถ่ิน ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั  

✗ ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 
  
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรณุาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาทพรอ้มค่าวซี่า (หลงัจองภายใน 24 ชัว่โมง) พรอ้มส าเนา
หนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 30 วนั 
3. หากไมช่ าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 



 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ 
ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 
เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกว่า 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่ม 
เก่า ไมว่่าจะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการงา่ยต่อการอนุมตัวิซี่า 
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. 
จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน) 
3. เอกสาระส าคญัส่วนบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
3.4 ส าเนาใบเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั วนัเดอืนปีที่เริม่ท างานกบับรษิทันี้ และช่วงเวลาทีข่อลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนังสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงคห์รอืใบเสยีภาษแีละหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
 
 



 

6. หลกัฐานทางการเงิน  
ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 3 เดอืน (นับจากวนัปัจจุบนัในวนัทีย่ ื่นวซี่า) ควรเลอืกเล่มทีม่กีาร

เขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอ และมจี านวนไมต่่าํกว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุม
กบัค่าใชจ้า่ยในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ย่างไมเ่ดอืดรอ้น เม่อืกลบัสู่ภมูลิ าเนา  

หรอื Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคน
ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธพ์ร้อมย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
7. กรณีทีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 
1-6 แล้ว ทางบรษิัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลบัมา
ท างานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น  
9. กรณีท่ีเดก็อายตํุ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่่านอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 
10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร 
และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากต้องการขอยื่นค ารอ้ง ใหม่
กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ หากสถานทตูมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืใน
การเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความ
สะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติมทางบรษิทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร 
ดงักล่าวเช่นกนั 
12. กรณยีกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรือ่งวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
13. การยืน่วซี่านัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มค่าวซี่าก่อนเท่านัน้ถงึสามารถด าเนินขัน้ตอนการย่นืวซ่ีาได ้

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 



 

 
รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 

ระยะเวลาในการยื่น 15 วนัท าการ 
ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายนิ้วมอื ณ ศูนยย์ื่นวซี่า ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 

 
กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองัฤษ  

ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ชื่อ-นามสกุล (เดมิ) ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู.่............................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอรม์อืถอื........................................................................ 

E-Mail........................................................................................................................................................... 

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขทีพ่าสปอรต์................................................... วนัหมดอายุ...................................................................... 

วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อาชพี................................................................................... 

สถานทีท่ างาน.............................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน.................................................  

การเดนิทางในครัง้นี้ท่านออกค่าใขจ้่ายเองหรอืไม ่.......................................................................................... 

ชื่อผูอ้อกค่าใชจ้า่ย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  

** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรณุาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 
 


