
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ GO3CDG-EK005 7D4N NOV18-EK-W07 

THE EIFFEL TOWER, ESCARGOT AND MUSSEL  

ฝร ัง่เศส เบลเยีย่ม เนเธอรแ์ลนด ์ 

7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิ เอมเิรสต ์(EK) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ราคาเพยีง  42,900.- 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ GO3CDG-EK005 7D4N NOV18-EK-W07 

 

 เทีย่วปารสี (Paris) เมอืงทีม่เีต็มไปดว้ยมนตเ์สน่หแ์ละสดุแสนโรแมนตกิ 

 ขึน้หอไอเฟลช ัน้ 2 ,ลอ่งเรอืแมน่ า้แซนด ์(Seine River Cruise) ไหลผา่นใจกลางกรงุปารสี 

 ชอ้ปป้ิงสดุมันที ่La Vallee Village Outlet และ แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์  

 เยอืนจตัรุสักรองดป์ราซ (Grand Place) ใจกลางกรงุบรสัเซลส ์(Brussels) 

 หมูบ่า้นชาวประมงโวเลนดมั (Volendam) ชมหมูบ่า้นกธีูรน์ เมอืงเวนสิแหง่เนเธอรแ์ลนด ์

 ลอ่งเรอืเทีย่วอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) ดนิแดนแหง่เสรภีาพ 

 ทานเมนทูีต่อ้งไมพ่ลาด หอยเอสคาโกท้ีป่ารสี และ หอยแมลงภู ่ทีบ่รสัเซลล ์

 
 

         ก าหนดการเดนิทาง                                                                                   
 

วนัที ่  8-14 ส.ค. 61 43,900.- 

วนัที ่  4-10 ,11-17, 18-24 ก.ย., 25 ก.ย.-1 ต.ค. 61 42,900.- 

วนัที ่  2-8, 9-15 ,16-22 ต.ค., 30 ต.ค.-5 พ.ย. 61 43,900.- 

 

    เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรงุเทพฯ – ดไูบ ✈ ✈ ✈  

2. 
ดไูบ – ปารสี – ขึน้หอไอเฟลชัน้ 2 – ถนนชองเชลเิช  - ประตชูยั -   

ยา่นมงตม์าตร ์
✈ O O 

MERCURE PARIS  
VELIZY   

3. 
ปารสี – La Vallee Village Outlet – ลอ่งเรอืบาโตมชุ - แกลเลอรี ่

ลาฟาแยตต ์  
O X X 

MERCURE PARIS 
VELIZY   

4. 
เมอืงบรจูจ ์–ศาลาวา่การเมอืง – กรงุบรัสเซลล ์– 

อนุสรณ์อะโตเมีย่ม - จตัรัุสกรองดป์ลาสต ์
O O O 

RAMADA 
BRUSSELS   

5. 
เมอืงรอตเทอรด์าม – บา้นลกูเตา๋ ไคกค์มูสู –กรงุเฮก –อมัสเตอรด์ัม               

– ลอ่งเรอืหลังคากระจก 
O O X 

BEST WESTERN 
AMSTERDAM 
AIRPORT 

6. 
อมัสเตอรด์ัม –หมูบ่า้นกธีรูน์ –ลอ่งเรอืชมหมูบ่า้นกธีรูน์ - หมูบ่า้น

ชาวประมงโวเลนดัม  – หมูบ่า้นกงัหันลมซานสส์คันส ์ – สนามบนิ 
O O ✈  

7.   กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ – ดไูบ   

17.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

21.25 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 373 

***คณะเดนิทางวนัที ่30 ต.ค.-5 พ.ย. 61 ออกเดนิทาง เวลา 20.35 น. และถงึดไูบ เวลา 

00.50 น.***   

วนัที ่2: ดไูบ – ปารสี – ขึน้หอไอเฟลช ัน้ 2 – ถนนชองเชลเิช  - ประตชูยั - ยา่นมงตม์าตร ์

00.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

04.05 น. ออกเดนิทางสูก่รงุปารสี ประเทศฝร่ังเศส โดยเทีย่วบนิ EK 71 

***คณะเดนิทางวนัที ่30 ต.ค.-5 พ.ย. 61 ออกเดนิทาง เวลา 03.20 น. และถงึกรงุปารสี เวลา 

08.00 น.***   

09.25 น. ถงึ สนามบนิถงึท่าอากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝร ัง่เศส น าทา่นผ่านพธิตีรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 6 ชัว่โมงในวันที ่28 

ตลุาคม 2561)  น าทา่นเดนิทางสูม่หานครปารสี (Paris) มหานครอันยิง่ใหญแ่ห่งหนึง่ของโลก เป็น

เมอืงหลวงของประเทศฝร ัง่เศส (France) ดนิเเดนแหง่แฟชัน่และน ้าหอม เมอืงทีต่ดิอนัดับ 1 ใน 10 

ของโลก น าทา่นแวะถา่ยรปูหนา้พพิธิภณัฑล์ูฟวร ์(Musée du Louvre) พพิธิภัณฑล์ฟูวร ์หรอืใน

ชื่อทางการว่า the Grand Louvre เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะตั ้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส 

พพิธิภัณฑล์ูฟวรเ์ป็นพพิธิภัณฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ เกา่แกท่ีส่ดุ และใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก  จากนัน้

น าทา่นผา่นชมลานประวตัศิาสตรจ์ตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ลานประหารพระเจา้

หลยุสท์ี ่16 และพระนางมารอีงัตัวเน็ตต ์อนัเป็นจดุเริม่ตน้แหง่การเปลีย่นแปลงการปกครองประเทศของ

ฝร่ังเศส  น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ถนนสายโรแมนตกิ ชองป์เอลเิซ ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวที่

มชี ือ่เสยีงทีส่ดุของปารสีและเป็นตน้แบบถนนราชด าเนนิ อสิระใหท้่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงแหล่งรวมสนิคา้

แบรนด์เนมดังมากมาย ซึง่มเีรยีงรายอยู่ตลอดทาง พรอ้มชมความยิง่ใหญ่ของประตูชยั (Arc de 

Triumphe) อนุสรณ์สถานทีส่ าคัญของปารสี ไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็นประตูชยัทีย่ ิง่ใหญ่เป็นอนัดับสอง

ของโลก รวมทั ้งยังมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ศิลปะนีโอคลาสสิก 

โดยเฉพาะรปูแกะสลักลอยทีนั่บเป็นผลงานชัน้ยอดจากศลิปินชัน้เยีย่ม ทีม่เีล่าเหตกุารณ์การปฏวิัตแิละ

จักรวรรดฝิร่ังเศสผา่นผลงานศลิปะรอบๆประตรูอบ 4 ทศิ   

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนั้นน าท่านถ่ายภาพเป็นสุดประทบัใจกบัและขึน้หอไอเฟล (Tour Eiffel) ช ัน้ 2 หอคอย

โครงสรา้งเหล็กประตมิากรรมเหล็กขนาดใหญท่ีส่รา้งขึน้เพือ่เฉลมิฉลองครบรอบ 100 ปี หลังการปฏวิัติ
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อตุสาหกรรมของฝร่ังเศสและเพือ่เป็นสัญลักษณ์แห่งงาน World Fair ปี ค.ศ 1889 สัญลักษณ์ทีโ่ดด

เดน่สงูตระหง่านคูน่ครปารสี ทีบ่รเิวณจัตรัุสทรอคาเดโร่ หอไอเฟลเป็นสญัลักษณ์ของประเทศฝร่ังเศสที่

เป็นทีรู่จั้กกันทั่วโลก ทัง้ยังเป็นหนึง่ในสิง่กอ่สรา้งทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโลกอกีดว้ย น าท่านเดนิทางสูย่า่

นมงตม์าตร ์(Montmartre) เป็นยา่นส าคัญอกีแห่งของเมอืงปารสี อยูส่ดุเขตทางเหนือของปารสี มี

ลักษณะเป็นเนินเขาสูง 130 เมตร เป็นที่พ านักของชุมชนชาวปารีเซยีมายาวนาน รวมถงึยังเป็นจุด

ก าเนิดผลงานดา้นศลิปะของศลิปินมากมายแห่งของเมอืงปารีส ชมมหาวหิารพระหฤทยัแห่งมง

มาทร ์(Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre) โดยสรา้งขึน้เพื่ออุทศิแก่พระหฤทัยของ

พระเยซ ูเริม่กอ่สรา้งในปี ค.ศ.1875 ตัวโบสตส์รา้งจากหนิปูนสขีาว มูลค่าการก่อสรา้งทัง้หมดคดิเป็น

เงนิประมาณ 7 ลา้นฟรังก ์โดยไดม้าจากเงนิบรจิาคทัง้สิน้ 

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หอยเอสคาโก)้  

      เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3: ปารสี – La Vallee Village Outlet – ลอ่งเรอืบาโตมชุ - แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่La Vallee Village Outlet  แหลง่ชอ้ปป้ิงทีร่วมรา้นคา้แบรนดเ์นมดังมากมายกว่า 110 

รา้น สัมผัสประสบการณ์การชอ้ปป้ิง ทีค่รบครันดว้ยสนิคา้ชัน้น าต่างๆ มากมาย เชน่ Superdry,Kenzo, 

Longchamp, Polo ralph lauren , Coach , Fred Perry, Ermenegildo Zegna, Salvatore 

Ferragamo ,Gucci, Guess, Hugo Boss, L'Occitane en Provence, Marc Jacobs, Montblanc, Paul 

Smith, Samsonite ฯลฯ 

เทีย่ง       อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

บา่ย จากน ัน้น าทา่นลอ่งเรอืไปตามแมน่ า้แซนด ์(Seine River Cruise) แมน่ ้าสายหลักของกรงุปารสีที่

ไหลผ่านใจกลางกรุงปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสอง

ฝากฝ่ังแม่น ้า โดยเรอืจะล่องผ่านมหาวหิารนอเตรอดามแห่งปารสี  (Notre-dame de Paris) 

มหาวหิารอนัเกา่เเกท่ีต่ัง้อยูร่มิเเมน่ ้าเเซน มอีายกุวา่ 800 ปี จดุกโิลเมตรทีศ่นูยข์องประเทศฝร่ังเศส เป็น

มหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทีง่ามเลศิ จากน ัน้น าทา่นสูศ่นูยก์ลางการชอ้ปป้ิง อสิระเลอืกซือ้

สนิคา้แฟชั่นราคาถูกในรา้นคา้ปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาท ิเชน่ เครือ่งส าอาง น ้าหอม อาท ิ

เช่น Hermès, Channel, Dior, L'Occitant, Calvin Klein, Givenchy, Gucci, Yves Saint Laurent, La 

Roche-Posay, Bio-derma, นาฬกิากระเป๋า ฯลฯ จากนัน้น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่

ใจกลางกรงุปารสีทีแ่กลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galeries Lafayette) สนิคา้แฟชัน่มากมาย เชน่  Louis 

Vuitton, Chanel , Gucci , Bottega Veneta , Longchamp ,Prada ,Armani ฯลฯ หรอื ท่านสามารถ

เลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ทีม่สีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรุงปารสี โดยมี

สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Panerai , Omega, IWC, Cartier, Chopard 

,Tag Heuer ,เครือ่งหนัง, มดีพับ เป็นตน้ 

ค า่       อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
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      เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4: เมอืงบรจูจ ์–ศาลาวา่การเมอืง – กรงุบรสัเซลล ์– อนสุรณ์อะโตเมีย่ม –  

จตัรุสักรองดป์ลาสต ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบรูจจ ์(Brugge) เมอืงตอ้งมนตเ์สน่หเ์มอืงมรดกโลก เมอืงเก่าแก่ที่สวยงาม 

ซึง่มรีปูแบบสถาปัตยกรรมสไตลเ์ฟลมชิบรซูทีเ่ป็นเอกลักษณ์ ประกอบไปดว้ยคคูลองเป็นจ านวนมาก จน

ไดรั้บการขนานนามวา่ "เวนชิแหง่ ยโุรปเหนอื" เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรเ์ป็นอยา่งมาก  

น าทา่เยีย่มชมจัตรัุสกลางเมอืง ทีม่คีวามโดเดน่ขอหอระฆงัสงู 300 ฟตุ ของป้อมปราการประจ าเมอืงอาย ุ

700 ปี  อาคารศาลาวา่การเมอืง (City Hall) แสนสวยดว้ยสไตลโ์กธคิ บรเิวณโดยรอบจะเต็มไปดว้ย

บรรยากาศยอ้นยคุไปสูอ่ดตีกาล เหมอืนเมือ่ครัง้ทีเ่มอืงสมัผัสบรรยากาศทีส่วยงามตามอธัยาศัย  น าทา่น

ถ่ายรูปกับโบสถพ์ระโลหติศักดิส์ทิธิ ์(Basilica of the Holy Blood) ซึง่จะมกีารแห่พระธาตุขึน้ทุกปีใน

วันทีพ่ระเยซเูสด็จขึน้สูส่รวงสวรรค ์

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่กรุงบรสัเซลส ์(Brussels) เมอืงหลวงของประเทศเบลเยีย่ม(Belgium) สถาน

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ่องคก์ารสนธสิัญญาป้องกันแอตแลนตกิเหนือ หรอืนาโต ้จากนัน้น าท่านถา่ยรูปกบั

อนสุรณ์อะโตเมีย่ม (Atomium) เป็นสถาปัตยกรรมลูกเหล็กทรงกลม ชึง่เป็นสญัลักษณ์รปูโครงสรา้ง

อะตอมทีข่ยายใหญห่ลายลา้นเท่าและสรา้งขึน้เป็นหอแสดงนทิรรศการระหว่างงาน Expo ปี 1958 น ซึง่

ตอนนี้ไดก้ลายเป็นแลนดม์ารก์ใหมอ่กีแห่งหนึง่ของเบลเยยีมทีค่วรมาเยอืนอย่างมาก  จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสูจั่ตรัุสกลางเมอืงจตัรุสักรองดป์ลาสต ์(Grand Place)  เป็นลานกวา้งลอ้มรอบทัง้สีด่า้นดว้ย

ตกึโบราณ ตกึส่วนใหญ่ลว้นมลีวดลายปนูวจิติรแตม้ทอง เป็นอาคารสไตลบ์ารอก ไมว่่าจะเป็นศาลาว่า

การเมอืง พพิธิภัณฑป์ระจ าเมอืง อาคารของสมาคมอาชพีต่าง เป็นตน้  น าท่านชมและถ่ายรูปกับเมเน

เกน้พสี (Manneken Pis) ซึง่เป็นประตมิากรรมรูปเด็กชายยนืฉ่ี ซึง่จะเป็นจุดเด่นในยา่นจัตุรัสกรองด์

ปลาซทีซ่ ึง่มผีูค้นเขา้มาท่องเทีย่วเป็นจ านวนมาก ท าใหส้รา้งความสนใจใหก้ับนักท่องเทีย่วจ านวนไม่

นอ้ยเป็นประตมิากรรมทีม่มีาตัง้แต่ปี 1987 เป็นผลงานการออกแบบของเดนสิ อาเดรยีน เดอบรู ีจากนัน้

ใหท้า่นเดนิเล่นอสิระชมเมอืงหรอืเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศัย รวมทัง้เลอืกซือ้ ชมิ ชอ็กโกแลต 

ซึง่ประเทศเบลเยยีมยังเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกว่ามรีสชาดเขม้ของช็อกโกแลต เป็นสวรรคข์องคนรัก

ชอ็กโกแลต 

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หอยแมลงภู)่ 

       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม RAMADA BRUSSELS  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่5: เมอืงรอตเทอรด์าม – บา้นลกูเตา๋ ไคกค์มูสู –กรงุเฮก –อมัสเตอรด์มั –  

ลอ่งเรอืหลงัคากระจก 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่รอตเตอรด์มั (Rotterdam) เมืองท่าหลัก และเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของ

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้มาส (Maas River) ในปี ค.ศ. 2007  เมืองนี้ไดรั้บการ

สง่เสรมิการท่องเทีย่วเป็น "เมอืงแห่งสถาปัตยกรรม ปัจจุบันเมอืงรอตเตอรด์ัมเป็นศูนยก์ลางการคา้โลก

ในยโุรป อเมรกิา และแอฟรกิา ท าใหท้ีน่ีม่รีะบบการขนสง่ทีด่ ีไมว่่าจะเป็นการขนสง่ระหว่างประเทศหรอื

ภายในประเทศ เชน่ รถไฟฟ้าใตด้นิ รถบสั รถราง และรถไฟ ทีต่อ้งสะอาดและตรงเวลา น าทา่นถา่ยรูป

กบั บา้นลกูเตา๋ ไคกค์มูสู (Kiji kubus The Cubic Houses) กลุม่อาคารเหลอืงขาวทรงลกูเตา๋ 39 

หลัง ซึง่ไดรั้บรางวัลชนะเลศิการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดยสถาปนกินาม Piet Bloem  แวะ

ถา่ยรปู ศาลาวา่การประจ าเมอืงรอตเทอรด์าม (City Hall of Rotterdam)หนึง่ในอาคารทีเ่กา่แก่

ของเมือง  จากน ัน้น าท่านเดินทางสู่กรุงเฮก (The Hague) เมืองใหญ่ เป็นอันดับ 3 ของ

เนเธอร์แลนด์ รองจากกรุงอัมสเตอร์ดัมและรอตเตอรด์ัม ปัจจุบันกรุงเฮก เป็นที่ตัง้ของรัฐบาลดัตช ์

อาคารรัฐสภา ศาลฎกีา และสภาแหง่รัฐ รวมไปถงึเป็นเมอืงทีป่ระทับของพระราชนิีแหง่เนเธอรแ์ลนดอ์กี

ดว้ย น าท่านชมเมอืง ผ่านชมอาคารรฐัสภาสมยัโบราณ (Binnenhof) ทีก่ษัตรยิใ์นอดตีใชเ้ป็นทีว่่า

ราชการกบัขา้ราชส านัก ภายในเป็นลานกวา้งลอ้มรอบดว้ยอาคาร  ตรงกลางมนี ้าพสุทีองสวยงาม ซึง่เป็น

ทีป่ระชมุของอัศวนิในสมัยกอ่น จากนัน้น าทา่นถา่ยรูปกบั ศาลโลก หรอืพระราชวงัแหง่สนัตภิาพ 

(Peace Palace) เป็นที่เก็บรกัษากฎหมายระหว่างประเทศ (Seat of International law )  

ทีต่ัง้กองบญัชาการของศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศ ศาลอนุญาโตตลุาการถาวร และเนตบิณัฑติยสถาน

แหง่กรงุเฮกและหอสมดุอนัล ้าคา่ 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เมอืงแห่งแสงส ีและอสิรเสรี

ภาพ ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก  น าท่านชมเมอืงอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรอื(Lovers Canal 

Cruises) ลัดเลีย้วเขา้ตามล าคลอง สัมผัสชวีติความเป็นอยู ่รวมทัง้สภาพบา้นเรอืนเกา่แกอ่นังดงามสบื

ทอดมาตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่17 และทัศนียภาพของบา้นเรอืนอันสวยงามอย่างมเีอกลักษณ์ จากน ัน้

น าเขา้ชมสถาบนัสอนการเจยีระไนเพชรทีม่ชี ือ่เสยีงท่านจะไดส้ัมผัสและเรยีนรูพ้ืน้ฐานในการดูและ

การเจยีระไนเพชรในรปูแบบต่างๆ พรอ้มกนันัน้ยังไดม้โีอกาสเลอืกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และ

ท่านสามารถเลอืกชมสนิคา้อืน่ อย่างนาฬกิายีห่อ้ดังมากมาย อาท ิเชน่ Rolex, Panarai, Tag Heuer, 

IWC, Piaget, Longines, Omega, Tissot, Cartier, Breitling, Chopard, รวมไปถงึนาฬกิาแฟชัน่อยา่ง 

Gucci, Diesel, DKNY, Chanel, Swatch ฯลฯ จากนัน้น าท่านเดนิเทีย่วชมและเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน้ที่

บรเิวณจตัุรสัดมัสแควร ์(Dam Square) อันเป็นศูนยก์ลางของกรุงอัมสเตอรด์ัมที่มสีถานที่ส าคัญ

ตา่งๆตัง้อยูม่ากมาย 
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ค า่  อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัย     

       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม BEST WESTERN AMSTERDAM AIRPORT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6: อมัสเตอรด์มั –หมูบ่า้นกธีูรน์ –ลอ่งเรอืชมหมูบ่า้นกธีูรน์ - หมูบ่า้นชาวประมงโวเลนดมั 

– หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสส์คนัส ์ – สนามบนิ 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่าน เยี่ยมชมหมู่บ ้านกีธู ร ์น  (Giethoorn Village) เมืองที่ ได รั้บฉายาว่า “เวนิสแห่ ง

เนเธอรแ์ลนด”์  เมอืงเล็กๆทีม่ผีูค้นอาศัยอยูป่ระมาณ 2,600   คน เป็นหมูบ่า้นทีป่ราศจากถนนหมูบ่า้นที่

เต็มไปดว้ยคลอง ทะเลสาบ จงึท าใหป้ราศจากมลพษิ   ผูค้นในหมูบ่า้นจะเดนิทางโดยการใชเ้รอืเป็น

พาหนะโดยลัดเลาะคลองที่มีความยาวประมาณ 7.5 กโิลเมตร จากนัน้น าท่านล่องเรอืชมหมู่บา้น

กธีูรน์ เพลดิเพลนิกับบรรยกาศของหมูบ่า้น unseen แหง่เนเธอรแ์ลนด ์หมูบ่า้นทีป่ราศจากถนนสักสาย 

ซึง่จะมลี าคลองลอ้มรอบหมู่บา้น การคมนาคมยังคงใชก้ารสัญจรทางน ้าดั่งเชน่ในอดตี อสริะใหท้่าน

เทีย่วชมหมูบ่า้นแหง่นี ้พรอ้มเก็บภาพความประทับใจ 

เทีย่ง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 น าท่านเดนิทางสู่หมู่บา้นชาวประมงโวเลนดมั (Volendam) น าท่านสัมผัสวถิีชีวติของเมือง

ชาวประมงที่เรยีงรายไปดว้ยอาคารบา้นเรอืนเก่าแก่ รวมไปถงึท่าเรอือันแสนคกึคักของเมอืงที่เต็มไป

ดว้ยนักท่องเทีย่วมากมาย อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีย่ังคงอนุรักษ์ อนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายแบบดัง้เดมิ

ของชาวดัตชไ์วท้ี่เมอืงนี้ อสิระใหท้่านไดช้มเมอืงและเลอืกซือ้ขอวงฝากของที่ระลกึไดต้ามอัธยาศัย 

จากนัน้เดนิทางสู่หมูบ่า้นกงัหนั (Zaanse Schans) หมูบ่า้นทีม่กีารอนุรักษ์กังหันลม และบา้นเรอืน

ดัง้เดมิของฮอลแลนด ์ซึง่ปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภัณฑเ์ปิดใหเ้ขา้ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวดัชต ์ที่

ใชก้ังหันลมกว่ารอ้ยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตัง้แต่ศตวรรษที ่17-18 โดยท าหนา้ทีผ่ลติน ้ามันจาก

ดอกมัสตารด์ กระดาษงานไม ้นอกจากนี้ภายในหมูบ่า้นแห่งนี้ยังมยีังมโีรงสาทติวธิกีารท าชสี ท าขนม 

ท ารองเทา้ไม ้ทีน่่าสนใจ 

 ไดเ้วลาอันสมควร น าคณะเดนิทางสู่ สนามบนิสคปิโพล เพื่อใหท้่านมเีวลาในการท าคืนภาษี (Tax 

Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

21.50 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK 150 

วนัที ่7: ดไูบ - กรงุเทพ 

06.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

09.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิเทีย่วบนิที ่EK 372  

***คณะเดนิทางวนัที ่23-29 ต.ค., 30 ต.ค.-5 พ.ย. 61 ออกเดนิทาง โดยเทีย่วบนิ EK 370 

เวลา 11.45 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 20.50 น.*** 

19.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 
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***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั  

เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม :  THE EIFFEL TOWER, ESCARGOT AND  MUSSEL  
ฝร ัง่เศส เบลเยีย่ม เนเธอรแ์ลนด ์ 
7 วนั 4 คนื 
โดยสายการบนิ เอมเิรสต ์(EK) 

 
ก าหนดวนัเดนิทาง :   8-14 ส.ค. 61  

        

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 43,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 43,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 5,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 43,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
43,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ   24,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ัง่เศส 

(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 ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ GO3CDG-EK005 7D4N NOV18-EK-W07 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   4-10 ,11-17, 18-24 ก.ย., 25 ก.ย.-1 ต.ค. 61  

        

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 42,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 42,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 5,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 42,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
42,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ   23,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ัง่เศส 

(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 ** 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   2-8, 9-15 ,16-22 ต.ค., 30 ต.ค.-5 พ.ย. 61  

        

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 43,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 43,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 5,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 43,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
43,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ   24,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ัง่เศส 

(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  
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต ้

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ัง่เศส (ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (10 ยโูร) 

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 3 = 21 ยโูร) 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่
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6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้ง

ขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บคา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที่สายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครือ่งบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป    
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     ช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส)  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 10-15 วนัท าการ 

***ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact*** 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

เทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่
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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) 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วี

ซา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- 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
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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 

 

 


