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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

ตลุำคม : 16 – 24  

พฤศจกิำยน : 15 – 23 

ธนัวำคม : 2 – 10  

59,900.- 

ธนัวำคม : 27 ธ.ค. – 4 ม.ค. (เทศกำลปีใหม)่ 69,900.- 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ 
โรงแรมทีพ่กั 
หรอืเทยีบเทำ่ 

1 กรงุเทพฯ – ดไูบ ✈ ✈ ✈   

MILAN-AMSTERDAM 

อติำล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส เบลเยีย่ม เนเธอรแ์ลนด ์

9 วนั 6 คนื 

โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์(EK) 
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2 ดไูบ – มลิาน – ลเูซริน์  ✈ O X GRAND HOTEL EUROPE 

3 ลเูซริน์ – แองเกิล้เบริก์ – ยอดเขำทติลสิ – ดจิอง O O O 
MERCURE DIJON 
CENTRE 

4 ดจิอง – ปารสี – หอไอเฟล – พพิธิภณัฑน์ ้าหอม O O O 
MERCURE PARIS LA 
DEFENSE 

5 ปารสี – พระราชวังแวรซ์ายน ์– ชอ้ปป้ิง O O X 
MERCURE PARIS LA 
DEFENSE 

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

7 
แอนทเ์วริป์ – อมัสเตอรด์ัม – หมูบ่า้นกงัหันลมซานสคันส ์ 

– ลอ่งเรอืหลังคากระจก    
O O O  

PARK INN AMSTERDAM 
AIRPORT 

8 อสิระชอ้ปป้ิง – สนามบนิ     O X ✈  

9 ดไูบ –  กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

  

น ำท่ำนบนิลดัฟ้ำสู่ นครมลิำน (Milan) เมอืงหลวงแห่งแฟชั่นโลก พรอ้มเต็มอิม่กับดนิแดนที่มธีรรมชาตอิันงดงาม

ทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลกทีส่วติเซอรแ์ลนด ์แวะเทีย่วลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงยอดนยิม พาขึน้กะเชา้พชิติยอดเขำทติลสิ 

(Tilis) พรอ้มท ัง้เทีย่วปำรสี (Paris) เมอืงทีม่เีต็มไปดว้ยมนตเ์สน่หแ์ละสดุแสนโรแมนตกิ เขำ้ชมควำมงดงำมของ

พระรำชวงัแวรซ์ำยส ์(Versaille Palace) อนัยิง่ใหญ ่ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลักษณ์ที่

โดดเด่นสงูตระหง่านคู่นครปารสี ชอ้ปป้ิงรา้นคา้ปลอดภาษีและในหา้งใหญ่ใจกลางกรงุปารสี เยอืนจตัรุสักรองดป์รำซ 

(Grand Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรปใจกลางกรุงบรสัเซลส ์(Brussels) ประเทศเบลเยี่ยม 

(Belgium)  ลอ่งเรอืเทีย่วอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) ดนิแดนแหง่เสรภีาพ          

***พกัปำรสี 2คนื***   
 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ – ดไูบ 

18.30 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 

เคำนเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

20.35 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 373 

***คณะเดนิทำงวนัที ่16 – 24 ต.ค. 60 ออกเดนิทำงเวลำ 21.25 น.*** 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง     ดไูบ – มลิำน – ลเูซริน์  

00.50 น.   เดนิทางถงึ สนำมบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง   

03.45 น. ออกเดนิทางตอ่สูม่ลิำน โดยเทีย่วบนิที ่EK101  
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***คณะเดนิทำงวนัที ่16 – 24 ต.ค. 60 ออกเดนิทำงเวลำ 03.35 และถงึ

มลิำน เวลำ 08.15 น.*** 

07.45 น. ถงึ สนำมบนิมลิำโนมลัเปนซำ เมอืงมลิำน ประเทศอติำล ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้

กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 6 ชัว่โมงในวันที ่29 ตลุาคม 2560) 

น าท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนัน้เดนิทางสู่ตวัเมอืงมลิำน 

(Milan)  เมอืงทีเ่รยีกไดว้่า เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชัน่ของโลก น าท่านถำ่ยรูป

ดำ้นนอกของมหำวหิำรแห่งเมอืงมลิำน (Duomo di Milano) ที่สรา้งดว้ย

ศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกัน ชมความงดงามอันน่าอัศจรรย์  ของ

สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ น าท่านชม แกลเลอร ีวคิ

เตอร ์เอ็มมำนูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ซึง่นับวา่เป็นชอ้ปป้ิง

มอลลท์ีส่วยงาม หรูหราและเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิว์คิ

เตอร ์เอ็มมานูเอล ที ่2 ผูร้เิริม่การรวมชาตหิัวเมอืงต่างๆในอติาล ีและอนุสาวรยี์

ของศลิปินชือ่ดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือลีโอนารโ์ด ดารว์นิซี่ ที่อยู่ใน

บรเิวณ ดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่   

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บำ่ย เดนิทางสู่เมอืงลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ

สวติเซอรแ์ลนด ์ที่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา จากนัน้พาท่านชม

สงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิ

เพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการ

ปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพำนไมช้ำเปล (Chapel Bridge)    

ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ำรอยส์ (Reuss River)          

อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้ี่มหีลังคาที่

เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สรา้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมี

ภาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระ

เลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง 

อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้  

ระยะทาง 262 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชม. 

 

 

ค ำ่ อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั   

 น าคณะเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม GRAND HOTEL EUROPE หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง  ลเูซริน์ – แองเก ิล้เบริก์ – ยอดเขำทติลสิ – ดจิอง  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้เดนิทางเขา้สูห่มูบ่ำ้นแองเกิล้เบริก์ (Engelberg) ซึง่ตัง้อยูเ่ชงิขนุเขาที่

สวยงามมีระดับอีกแห่งหนึ่งของเทือกเขาแอลป์   ผ่านเสน้ทางไฮไลท์ของ

ระยะทาง 35 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
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สวติเซอรแ์ลนด์ และววิทวิทัศน์สวยงามของทุ่งหญา้ตัดกับหมิะอันขาวโพลนปก

คลุมยอดเขา น ำทำ่นขึน้กระเชำ้ลอยฟ้ำทนัสมยัระบบใหมล่ำ่สุดหมุน 360 

องศำ รอบตวัเอง ชมทัศนียภาพอันตระการตาไดร้อบทศิทางตามเสน้ทางขึน้สู่

ยอดเขำทิตลสิ (Titlis) เขา้ชมถ ำ้น ำ้แข็ง (Ice Grotto)ที่ไม่เคยละลาย  

เชญิเพลดิเพลนิสนุกสนานกบัการเลน่หมิะบนลานสก ีสดุแสนประทับใจเป็นอยา่ง

ยิง่ ชมทวิทัศน์ของยอดเขาต่างๆ ที่ปกคลุมไปดว้ยหมิะอันขาวโพลนสรา้งความ

งดงามใหก้บัขนุเขาเป็นอนัมาก 

ประมาณ 45 นาท ี
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมอืง  

บำ่ย จากนั้นเดนิทางสู่เมอืงดจิอง (Dijon) ประเทศฝร่ังเศส อดีตเมอืงหลวงแห่ง

แควน้เบอรก์ันดี ผ่านทุ่งราบอันกวา้งใหญ่แหล่งผลติมัสตารด์ชือ่ดัง อกีทัง้ยังมี

ชือ่เสยีงในการผลติไวน์ชัน้เลศิอกีดว้ย ผ่านชมอาคารบา้นเรอืนสมัยเรเนสซองส ์

โบสถแ์ละวหิารเกา่แกใ่นสมยัยคุกลาง ซึง่มจีดุเดน่คอื การมงุหลังคาดว้ยกระเบือ้ง

สแีดงสดจัดเรยีงเป็นลวดลายงดงาม  

ระยะทาง 350 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4.30 ชม. 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม  MERCURE DIJON CENTRE หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง ดจิอง – ปำรสี – หอไอเฟล – พพิธิภณัฑน์ ำ้หอม 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  เดนิทางสู่ มหำนครปำรสี (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมอืงที่มี

มนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ทีนั่กท่องเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุ กรุงปารสีเป็นหนึง่

ในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่ ้าสมัยแห่งหนึง่ของโลก ทีท่รงดว้ย

อทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชั่น วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท า

ใหก้รงุปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  

ระยะทาง 315 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

บำ่ย น าเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส  ผ่ำนลำนประวตัศิำสตรจ์ตัุรสั

คองคอรด์ (Place de la Concorde) ทีพ่ระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมารี

อองตัวแนต ถกูตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมยัปฏวิตัฝิร่ังเศส จำกน ัน้เขำ้สู่

ถนนสำยโรแมนตกิชองป์เอลเิซ ่(Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตุรัส

คองคอรด์ตรงสูป่ระตูชยันโปเลยีน, น ำชมและถำ่ยรูปคูก่บัประตชูยันโปเลยีน 

(Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก 

เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี 

ค.ศ.1836 ใหเ้วลาท่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ชัน้น าบนถนนชองป์เอลเิซ ่ทีเ่ต็มไปดว้ย

รา้นคา้สุดหรูหรา สนิคา้แฟชั่นมากมาย แลว้น าถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับหอไอเฟล 
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(Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสดว้ยความสูงถึง 

1,051 ฟตุ    ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจัตรัุสทรอคคาเดโร่ น าท่านเขา้

ชม พพิธิภณัฑน์ ำ้หอม Fragonard พพิธิภัณฑท์ีจ่ัดแสดงประวัตคิวามเป็นมา

และจัดแสดงวิธีการผลิตน ้ าหอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลิตน ้ าหอมยี่หอ้ 

Fragonard ยีห่อ้น ้าหอมอนัโดง่ดงั ทีม่แีหลง่ผลติตน้ก าเนดิมาจากเมอืง Grasse 

เมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นเมอืงหลวงของโลกน ้าหอม โดยพพิธิภัณฑแ์หง่นี้กอ่ตัง้ขึน้มา

ในปี 1983 ตัวอาคารเป็นที่อยู่เดิมของ นโปเลียน โบนาปาร์ตที่  3 Louis-

Napoléon Bonaparte III ซึง่แต่ละหอ้งจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

บรรจุน ้าหอมตัง้แต่สมัยอดีตจนถงึปัจจุบัน และบอกเล่าเรือ่งราวการผสมผสาน

กลิน่น ้าหอมใหม้เีอกลักษณ์อันรัญจวนใจ และหากท่านมองหาของฝากจากปารสี

ที่ไม่เหมอืนใคร ท่านสามารถเลือกซือ้น ้าหอมจากโรงงานของ Fragonard ได ้

โดยตรงตามอธัยาศัย  

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หอยเอสคาโก)้   

 น าเขา้สูท่ีพั่ก  โรงแรม MERCURE PARIS LA DEFENSE หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง ปำรสี – พระรำชวงัแวรซ์ำยน ์– ชอ้ปป้ิง  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  เดนิทางสู ่เมอืงแวรซ์ำยส ์น ำเขำ้ชมควำมงดงำมของพระรำชวงัแวรซ์ำยส ์

(Versaille Palace) อันยิง่ใหญ่ (มไีกด์ทอ้งถิน่บรรยายในพระราชวัง) ทีส่รา้ง

ขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี ่14 ภายในตกแตง่อยา่งวจิติรอลังการ 

ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งนิอย่าง

มหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง,

ทอ้งพระโรงทีต่กแต่งอยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก 

(Hall of Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ 73 เมตร ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี(ปาน) 

ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลุยสท์ี ่14 

แหง่ฝร่ังเศส อกีทัง้ยงัเป็นหอ้งทีใ่ชส้ าหรับจัดงานเลีย้งและเตน้ร าของพระนางมาร ี

อังตัวแนตต์ มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี่ 16, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีที่ตกแต่ง

อยา่งงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ่  

ระยะทาง 35 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บำ่ย จากนัน้เชญิเลือกซือ้สนิคา้แฟชั่นอย่างเต็มอิม่ในราคาถูกที่รำ้นคำ้ปลอดภำษ ี

(Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องส าอางค์ น ้ าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า  

จากนัน้พาท่านสัมผัสกับบรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกใน

หา้งสรรพสินคา้ใหญ่สุดหรูใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอรี่ ลำฟำแยตต ์
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(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซื้อสนิคา้ของสวสิจากรำ้น 

Bucherer รา้นดังของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา้

มากมาย อาทเิช่น ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิช่น 

Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้  

ค ำ่ อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม MERCURE PARIS LA DEFENSE หรอืเทยีบเทำ่ 
วนัทีห่กของกำรเดนิทำง  ปำรสี – บรกูก ์– บรสัเซลส ์– แอนทเ์วริป์ 
 
เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าเดนิทางสูเ่มอืงบรกูก ์(Brugge) ซึง่เป็นเมอืงรมิชายฝ่ังทะเลทีม่ชี ือ่เสยีงของ

ประเทศเบลเยยีม และไดรั้บเลอืกเป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้โดยมี

สมญานามว่า เวนสิแห่งยุโรปเหนอื เพราะเป็นเมอืงที่มกีารใชล้ าคลองในการ

สัญจรรอบๆเมืองได ้ ลักษณะของเมืองนี้ลอ้มรอบดว้ยคูเมืองสองชัน้ และม ี

อาคาร โบสถ์ บ า้น เรือน ถนนที่ สะอาดสวยงาม ซึ่งส่ วนใหญ่ ล ว้นเป็น

สถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมชิ และแบบเรเนซองค ์และมสีถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญ

น าชมจตัุรสัใจกลำงเมอืง (Market Square) หอระฆังเก่าแก่ที่มปีระวัตอิัน

ยาวนานและมีประติมากรรมที่ งดงาม ที่ช ื่อว่า Madonna & Child ซึ่งเป็น

ประตมิากรรมทีอ่ยูภ่ายในโบสถพ์ระแมม่าร ีมลีักษณะเป็นหนิออ่นทีม่กีารแกะสลัก 

โดย ไมเคลิแอน เจโล  ซึง่ในปัจจุบันไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น ยอดศลิปินเอกของ

โลกชาวอติาเลยีน   

ระยะทาง 300 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชม 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บำ่ย น าท่านเดินทางสู่กรุง บรสัเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศ

เบลเยยีม สถานทีต่ัง้ส านักงานใหญอ่งคก์ารสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนอื 

หรือนาโต ้จากนั้นน าท่านชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะโตเมีย่ม 

(Atomium) ซึง่เป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสนิคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมือ่ปี 

ค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลักษณะใสเหมอืนครสิตัล โดยขนาด

ใหญก่วา่โมเลกลุของจรงิถงึ 165 พันลา้นเทา่ จากนัน้เขา้สูจั่ตรัุสกลางเมอืงจตัรุสั

กรองดป์ลำสต ์(Grand Place) ทีม่ชี ือ่เสยีงกลา่วขานกันว่าสวยทีส่ดุแห่งหนึง่

ในยุโรป   ชมศาลาว่าการเมอืงและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส น าชมและ

ถา่ยรปูกบัเมเนเกน้พสี (Manneken pis) ซึง่เป็นประตมิากรรมเด็กชายตัวเล็กๆ

ก าลังยนืแอน่ตัวปัสสาวะอยา่งน่ารัก ผูส้รา้งประวัตศิาสตรแ์ละต านานพืน้เมอืงของ

ชาวเบลเยีย่มซึง่มกีารเล่าขานกันมาหลากหลายต านาน เชน่ มเีด็กชายชือ่จูเลยีน

สก ีมาพบสายชนวนระเบดิก าลังตดิไฟ จงึปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกัน

 ระยะทาง 98 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.15 ชม 
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เมอืงไวไ้ด ้ชาวเมืองจงึท ารูปแกะสลักนี้  เพื่อระลกึถงึความกลา้หาญ ไดเ้วลา

สมควรน าทา่นเดนิทางสุเ่มอืงแอนตเ์วริป์ (Antwerp) เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่ง

ของต านานยักษ์ ดรูโอน อันติโกน (Druoon Antigoon) ที่อาศัยบรเิวณแม่น ้ า

สเกลท์ (Scheldt River) ที่ เชื่อมกับทะเลเหนือที่ปากน ้ าเวสเทิร์นสเกลต ์

(Western Scheldt)  

 
 

ระยะทาง 45 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 50 นาท ี

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว)  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม CROWNE PLAZA ANTWERPEN หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง    แอนทเ์วริป์ – อมัสเตอรด์มั – หมูบ่ำ้นกงัหนัลมซำนสคนัส ์ 

                                         – ลอ่งเรอืหลงัคำกระจก    

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเดนิทางโดยรถโคช้สู ่หมูบ่ำ้นกงัหนัลมซำนสคนัส ์(Zaanse Schans) ให ้

ทา่นไดถ้า่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบักังหันลม สญัลักษณ์ทีส่ าคัญอยา่งหนึง่ของชาวดัตช ์

และชมการสาธติวธิกีารผลติรองเทา้ไมข้องชาวดัตชท์ี่ใชใ้ส่ในชวีติประจ าวันใน

งานอาชพีต่างๆพรอ้มเชญิเลือกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ จากนัน้เดนิทางเขา้สู่กรุง

อ ัมส เตอด ัม  (Amsterdam) เมือ งแห่ งแสงสี  และอิส รเส รีภ าพ  ของ

นักท่องเทีย่วจากทั่วโลก น าท่านผ่านชมเมอืงทีม่ากมายไปดว้ยพพิธิภัณฑร์ะดับ

โลกตา่งๆ มากมาย  

ระยะทาง 170 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บำ่ย ชมเมอืงอัมสเตอรด์ัมโดยการลอ่งเรอืหลงัคำกระจก ลัดเลีย้วเขา้ตามล าคลอง 

สมัผัสชวีติความเป็นอยู ่รวมทัง้สภาพบา้นเรอืนเกา่แกอ่ันงดงามสบืทอดมาตัง้แต่

สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบา้นเรอืนอันสวยงามอย่างมเีอกลักษณ์ 

น ำเขำ้ชมสถำบนัสอนกำรเจยีระไนเพชรที่มีชือ่เสยีงท่านจะไดส้ัมผัสและ

เรยีนรูพ้ืน้ฐานในการดูและการเจยีระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนัน้ยังไดม้ี

โอกาสเลอืกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลอืกชมสนิคา้อืน่ 

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

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

รวม ไป ถึ งน าฬิ ก าแฟ ชั่ น อ ย่ า ง  GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, 

EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

 
 

ระยะทาง 196 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม PARK INN AMSTERDAM AIRPORT หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง  อสิระชอ้ปป้ิง – สนำมบนิ    

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้น าท่านเดนิเทีย่วชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีบ่รเิวณจตัรุสัดมัสแควร ์(Dam 

Square) ศนูยก์ลางของเมอืงทีม่อีนุสรณ์สงครามเพือ่ร าลกึถงึทหารทีเ่สยีชวีติใน

สงครามโลกครัง้ที ่2 และอดตีศาลาว่าการเมอืงทีห่ลุยส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็น

พระราชวังหลวงในชว่งทีจั่กรพรรดนิโปเลยีนแห่งฝร่ังเศสเรอืงอ านาจ อสิระท่าน

เลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม ณ หา้งสรรพสนิคา้ใจกลางจตัุรสัดมัสแควร ์(Dam 

Square) ตามอธัยาศัย 

 

เทีย่ง อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั  

19.00 น. สมควรแก่เวลาพาท่านเดินทางสู่สนามบนิ เพื่อใหท้่านไดม้ีเวลาท า คนืภำษ ี

(Tax Refund) และเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษีในสนามบนิ 

 

22.00 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ เทีย่วบนิที ่EK150 

***คณะเดนิทำงวนัที ่16 – 24 ต.ค. 60 ออกเดนิทำงเวลำ 21.25 น. และ

ถงึดไูบ เวลำ 06.30 น.*** 

 

วนัทีเ่กำ้ของกำรเดนิทำง    ดไูบ – กรงุเทพฯ  

07.45 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง  

09.30 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่EK 370 

***คณะเดนิทำงวนัที ่16 – 24 ต.ค. 60 ออกเดนิทำงเวลำ 09.40 น. และ

ถงึกรงุเทพฯ เวลำ 19.15 น.*** 

 

18.40 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

(รำ้นคำ้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท ำกำรในวนัอำทติย ์ขอสงวนสทิธิก์ำรยำ้ยเมอืงทีเ่ขำ้พกั เชน่ กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขำ้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอำจมกีำร

ปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม) 
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กรณุำอำ่นหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมำยเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นรบัทรำบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 

กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

โปรแกรม : MILAN-AMSTERDAM 

อติำล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส  

เบลเยีย่ม เนเธอรแ์ลนด ์ 

9 วนั 6 คนื 

โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์(EK) 
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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

ตลุำคม : 16 – 24  

พฤศจกิำยน : 15 – 23 

ธนัวำคม : 2 – 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

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

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

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 10,900.- 

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

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  18,000.- 

ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เชงเกน้ 

(ผูย้ ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีำ่ในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 3,400 บำท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุำตใหเ้ด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

ธนัวำคม : 27 ธ.ค. – 4 ม.ค. (เทศกำลปีใหม)่ 

 

 

        อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล  

(หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซื้อประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

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

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 69,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 14,900.- 

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

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
69,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  28,000.- 

ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เชงเกน้ 

(ผูย้ ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีำ่ในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 3,400 บำท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุำตใหเ้ด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

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 ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เชงเกน้ (ผูย้ ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีำ่ในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิ

โดยประมำณ 3,400 บำท ) 

6. คำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, พนกังำนขบัรถ  (16 ยโูร) 

7. คำ่ทปิมคัคเุทศกจ์ำกเมอืงไทย (โดยมำตรฐำน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 ยโูร หรอืประมำณ 900 

บำท) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

เง ือ่นไขกำรจอง 
1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจ ำแลว้เทำ่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษิทัขออนญุำตยิกเลกิกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

   รหสัโปรแกรมทวัร ์ Milan-Amsterdam-9D6N-DEC17-EK-W61 

9. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

 

 

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกทำ่นไมผ่ำ่นกำรอนมุตัวิซีำ่หรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็น 

ทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเห 

 

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่

คอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง

บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ใน

เลม่ 

 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยืน่วซีำ่และกำรยืน่ขอวซีำ่ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั๋วเครือ่งบนิท 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 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
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. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยท ัง้หมดกรณีท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะ

เดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้(30ทำ่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีำ่แลว้ไมไ่ดร้บักำรอนมุตัวิซีำ่จำกทำงสถำนทตู (วซีำ่ไมผ่ำ่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่ำผำ่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคำ่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบำง

โรงแรมอำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น ซึง่ถำ้เขำ้พกั 3 ทำ่น อำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อำจมคีวำมจ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจำกโรงแรมน ัน้ไมส่ำมำรถจดัหำ

ได ้ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่ำจมกีำรแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลำท ำกำรอนมุตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 10-15 วนัท ำกำร 

ยืน่วซีำ่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ TLS Contact 

เอกสำรกรณุำเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำรขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 

ในระหวำ่งยืน่วซีำ่เขำ้สถำนทตูแลว้ ไมส่ำมำรถดงึเลม่ออกมำกอ่นได ้

 

1. หนงัสอืเดนิทำง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ

(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

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

ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

3. หลกัฐำนกำรเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทำงออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใช ้Bank Statement บัญชอีอมทรัพย ์

ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิ

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

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่)  บญัชฝีำกประจ ำ ใชป้ระกอบการพจิารณาได ้

- กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

**สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำบญัชกีระแสรำยวนั** 

4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 
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MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามา 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- *** กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

                                                                               

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

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

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

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 
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8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่         แยกกันอยู ่                         หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 
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………………………………………………………………………………………………………………… 
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หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หำกคำ้ขำย ใหร้ะบดุว้ยวำ่คำ้ขำยอะไร เชน่ ขำยเสือ้ผำ้ ขำยอำหำร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษิทัหรอืรำ้นคำ้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถำบนัศกึษำ  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 
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            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)ุ    
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