ฝรั่งเศส – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

8 วัน 5 คืน

65,900.-

กำหนดวันเดินทำง: ปี 2560
ธันวำคม : 26 ธ.ค. 60 – 2 ม.ค. 61
กำหนดวันเดินทำง: ปี 2561
มกรำคม : 23-30

49,991.-

กุมภำพันธ์ : 13-20 , 27 กพ. -6 มีค.
มีนำคม : 23-30 , 27มีค. – 3เมย.
วัน

โปรแกรมกำรเดินทำง

เช้ำ

เที่ยง

ค่ำ

โรงแรมที่พัก
หรือเทียบเท่ำ

1

กรุงเทพฯ -ดูไบ

✈

✈

✈

2

ดูไบ– ปารีส – ล่องเรือ – พระราชวังแวร์ซายส์

✈

O

O

3

หอไอเฟล - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ลีลล์

O

O

O

4

เกนต์ – บรัสเซลส์ – แอนท์เวิร์ป

O

O

O

5

ช้อปปิ้ง Roermond Outlet – อูเทรคท์

O

X

O

APOLLO UTRECHT CITY
CENTRE

6

อูเทรคท์ – หมู่บ้านชาวประมง – จัตุรัสดัมสแควร์

O

O

O

RAMADA APOLLO CENTRE

7

อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือ – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – สนามบิน

O

O

✈

8

ดูไบ – กรุงเทพฯ

✈

✈

✈

BEST WESTERN PLUS
SUITCASE

PARK INN BY RADISSON
LILLE GRAND STATDE
LEOPOLD ANTWERP

**พิเศษ...เมนูหอยเอสคำโก้ อำหำรขึ้นชื่อของฝรั่งเศส**
เที่ ย วปำรี ส (Paris) เมื อ งที่ มี เ ต็ ม ไปด้ ว ยมนต์ เ สน่ ห์ แ ละสุ ด แสนโรแมนติ ก เข้ ำ ชมควำมงดงำมของ
พระรำชวังแวร์ซำยส์ (Versaille Palace) อันยิ่ง ใหญ่ ถ่ายรูปกับปรำสำทท่ำนเคำนต์ (Castle of the
Counts) ป้อมปราสาทในยุคกลางที่เมืองเกนต์ (Ghent) เยือนจัตุรัสกรองด์ปรำซ (Grand Place) จัตุรัสที่
กล่ า วขานว่ า สวย ที่ สุ ด ใน ยุ โ ร ปใจกลาง ก รุ ง บ รั ส เ ซลส์ (Brussels) ป ระเ ทศเ บลเ ยี่ ย ม (Belgium)
ชอปปิ้ ง ที่ McArthurGlen Designer Outlet Roermond ชมเมือ งและวิ ถี ชีวิ ต ของชาวประมงดั ช ช์ ที่
หมู่ บ้ำ นชำวประมงโวเลนดั ม (Volendam)

ล่ องเรื อ เที่ ยวอัมสเตอร์ ดัม (Amsterdam) ดิน แดนแห่ ง

เสรีภาพ
วันแรกของกำรเดินทำง
17.30 น.

กรุงเทพฯ – ดูไบ

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบิน สุว รรณภูมิ อาคารผู้โ ดยสารระหว่ างประเทศประตู 9
เคำน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอานวยความ
สะดวก

20.35 น.

ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373

วันที่สองของกำรเดินทำง

ดูไบ – ปำรีส – ล่องเรือบำโตมุช – แวร์ซำยน์

00.50 น.

เดินทางถึง สนำมบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง

03.20 น.

ออกเดินทางสู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบิน EK 71

08.00 น.

ถึง สนำมบิ น ถึง ท่ ำ อำกำศยำนชำร์ ล เดอ โกลด์ ประเทศฝรั่ง เศส นำท่ ำ น
ผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5
ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชั่วโมงในวันที่ 29 ตุลาคม 2560) จำกนั้นนำท่ำน
ล่องเรือบำโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่นาแซนด์ ที่ไหล
ผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิค ของอาคาร
ต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่นา เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ โดยเรือจะ
ล่องผ่ำนมหำวิหำรนอเตรอดำมแห่งปำรีส (Notre-dame de Paris) อายุ
กว่ า 800 ปี เป็ นมหาวิ ห ารสถาปัต ยกรรมสไตล์ โกธิ ค ที่ ง ามเลิ ศ โดดเด่ นด้ ว ย
หอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพืนดิน
ถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุ ยส์ที่ 16 กับ
พระนางมารี อังตัว แนตต์ และยังเป็นจุ ดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอี ก
ด้วย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่ำย

จากนันเดินทางสู่ เมืองแวร์ซำยส์ เพื่อนำเข้ำชมควำมงดงำมของ
พระรำชวังแวร์ซำยส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย
ในพระราชวั ง ) ที่ สร้า งขึ นตามพระราชประสงค์ข องพระเจ้า หลุย ส์ ที่ 14 ภายใน
ตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทังจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน
ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์
หลวงประจาพระราชวัง ,ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล,
ห้องเมอคิวรี่, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นห้อง
ที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวาย
สาส์น ต่อพระเจ้ าหลุย ส์ที่ 14 แห่ง ฝรั่ง เศส อีกทั งยังเป็นห้ องที่ใช้สาหรับจั ดงาน

ระยะทาง 40 กม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 45 นาที

เลี ยงและเต้ น ร าของพระนางมารี อั ง ตั ว แนตต์ มเหสี ข องพระเจ้ า หลุ ย ส์ ที่ 16,
ชมห้ องบรรทมพระราชินี ที่ตกแต่ง อย่า งงดงาม, ภาพเขี ย นปราบดาภิ เ ษกของ
จักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ่ **** เนื่องจากในคืนถัดไปที่เมืองลีลล์ รถโค้ชไม่
สามารถเข้าถึงได้ ที่หน้าโรงแรม ดั งนันเพื่อความสะดวกของลู กค้าจึงควรเตรีย ม
กระเป๋าใบเล็กสาหรับค้างคืนในคืนถัดไป ***
ค่ำ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นำคะะเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITCASE หรือเทียบเท่ำ

วันที่สำมของกำรเดินทำง
เช้ำ

หอไอเฟล – แกลเลอรี่ ลำฟำแยตต์ – ลีลล์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่มหำนครปำรีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่ง เศส เมือง
ที่มี ม นต์ เ สน่ ห์ อัน เหลื อ ล้น ติด อั นดั บ 1 ใน 10 ของโลกที่นั ก ท่อ งเที่ ย วอยากมา
เยื อ นมากที่ สุ ด ปั จ จุ บั น กรุ ง ปารี ส เป็ น หนึ่ ง ในศู น ย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จ และ
วัฒนธรรมที่ลาสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา
บั น เทิ ง สื่ อ แฟชั่ น วิ ทยาศาสตร์ แ ละศิ ล ปะ ท าให้ ก รุ ง ปารี สเป็ น หนึ่ ง ในเมื อ งที่
สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นาเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านชม
ความสวยงามของแม่นาแซนน์ที่ตัดผ่านใจกลางกรุงปารีส ข้ามสะพานสู่ เกาะเดอ
ลา ซิเต้ กลางแม่นาแซน ผ่ำนลำนประวัติศำสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de
la Concorde) ที่ พระเจ้า หลุ ยส์ ที่ 16 และพระนางมารีอั งตั วเนต ถู กตั ดสิ น
ประหารชีวิตโดยกิโ ยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่ งเศส แล้ว ผ่ านเข้า สู่ถนนสายโรแมนติ ก
ชองป์ เ อลิ เ ซ่ (Champs Elysees) ซึ่ ง ทอดยาวจากจั ตุ รั สคองคอร์ ด ตรงสู่
ประตู ชั ย นโปเลี ย น นำชมและถ่ ำ ยรู ปคู่ กับ ประตู ชั ย นโปเลี ย น

(Arc

de

Triomphe) สั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ชัย ชนะของจั ก รพรรดิ นโปเลี ยนในศึ ก เอาส์ เ ตอร์
ลิทซ์ ในปี1805 โดยเริ่ม สร้ างขึ นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้ วเสร็จ ในปี ค.ศ.1836
แล้วจากนันนาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่
โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูง ถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึนในปี ค.ศ.
1889 ที่ บริ เ วณจั ตุรั สทรอคคาเดโร่

จำกนั้น นำท่ ำนสู่ ศูนย์ กลำงกำรช้ อปปิ้ ง

อิสระเลือกซือสิน ค้าแฟชั่นราคาถู กในร้ านค้า ปลอดภาษี (Duty Free Shop)
อาทิ เช่ น เครื่ อ งสาอาง น าหอม นาฬิ ก าหรื อ กระเป๋ า จากนั นพาท่ า นสั ม ผั สกั บ
บรรยากาศที่เต็มไปด้ว ยนัก ช้อปปิ้ งจากทั่วทุ กมุมโลกในห้างสรรพสิ นค้าใหญ่ใจ
กลางกรุง ปารีสที่ แกลเลอรี่ ลำฟำแยตต์ (Galleries Lafayette) หรื อท่า น
สามารถเลือกซือสินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิด
อยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีด
พับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง (หอยเอสคำโก้)

บ่ำย

นาท่านเดินทางสู่ เ มืองลิลล์ (Lille) แคว้นนอร์ด -ปาร์ เดอ กาเล่ส์ (Nord-Pasde-Calais) เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น เมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรป
ปี 2004 เมืองที่ใหญ่ติดอันดับหนึ่งในสี่ของเมืองใหญ่ในประเทศฝรั่งเศส นาชม
ย่ ำ นแกรนด์ เ พลส (Grand'Place)

อี ก หนึ่ ง ย่ า นเมื อ งเก่ า ที่ มี ค วามส าคั ญ

ทางด้านประวัติศาสตร์ของ ชมอำคำรหอกำรค้ำ (La Vieille Bourse) จาก
ภายนอก อาคารที่ ก่ อ สร้ า งด้ ว ยสถาปั ต ยกรรมแบบแมนเนอริ สม์ (Mannerism)

ระยะทาง 225 กม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3.15 ชม

ถูกสร้างขึนในช่วงปี 1652 ถึง 1653 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่สาคัญ
ทางประวัติ ศาสตร์ที่มี ชื่อเสี ยงมากที่สุด ของเมือง ชมมหำวิหำรแห่งลิ ล (Lille
Cathedral) โบสถ์นอร์ทเทอดามนิกายโรมันคาทอลิกที่ได้ รับการยกย่องว่าเป็น
อนุสาวรีย์แห่งชาติของฝรั่งเศส ถูกก่อสร้าง ขึนในช่วงปี 1854 ถึง 1999 ในแบบ
สถาปัตยกรรมกอธิ ค อิสระให้ท่า นได้เดินเล่น ชมเมืองหรือเลือกซือของที่ระลึ ก
ตามอัธยาศัย
ค่ำ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง
นำคะะเข้ำสู่ที่พักโรงแรม PARK INN BY RADISSON LILLE GRAND STADE หรือเทียบเท่ำ

วันที่สี่ของกำรเดินทำง
เช้ำ

เกนต์ – บรัสเซลส์ – แอนท์เวิร์ป

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) เมื องที่มี ขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของ
เบลเยี่ยม ถนนหนทางผังเมืองปูหินแบบโบราณ ในยุคกลางเมืองเกนต์ ได้ชื่อว่า
เป็นรองนครปารีสเพียงแห่งเดียว นาท่านชมเมืองเกนต์ซึ่งแปลว่าการรวมกันของ

ระยะทาง 75 กม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.15 ชม.

แม่นาสองสาย เพราะที่ตังของเมืองอยู่บริเวณที่แม่นาสเกลต์ Scheldt River มา
บรรจบกับแม่นาไลส์ Lys River แม่นาสองสายนีเป็นเส้นเลือดล่อเลียงเมืองอั น
รุ่งเรืองในอดีตนานนับศตวรรษและยังคงต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน นาท่านถ่ายรูปกับ
ปรำสำทท่ำนเคำนต์ (Castle of the Counts) ป้อมปราสาทในยุคกลาง ที่ถูก
สร้ า งขึ นเมื่ อ ปี ค.ศ.1180 เพื่ อ แสดงถึ ง ความรุ่ ง เรื อ งในยุ ค สมั ย ของ Philip of
Alsace เมื องท่ าในตอนเหนื อของเบลเยี่ย มอัน แสนเงีย บสงบและสวยงามด้ ว ย
สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ ชมหอระฆังประจาเมืองที่สูงตระหง่านถึง 91 เมตร เป็น
จุดเด่นของเส้นขอบฟ้า ที่ด้านล่างนัน เป็น Cloth Hall ที่มีมาตังแต่ทศวรรษที่ 15
และได้รับเกียรติเป็น UNESCO World Heritage Site
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่ำย

นาท่านเดินทางสู่กรุง บรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศ
เบลเยี่ยม สถานที่ตังสานักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ
หรือนาโต้ จากนันนาท่านชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสระ์อะโตเมี่ยม

ระยะทาง 55 กม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.

(Atomium) ซึ่งเป็นสัญลั กษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์โป” เมื่อปี
ค.ศ.1958 ถู กสร้า งขึ นโดยจาลองโลหะในลั กษณะใสเหมือ นคริสตั ล โดยขนาด
ใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้านเท่า จากนันเข้าสู่จัตุรัสกลางเมืองจัตุรัส
กรองด์ปลำสต์ (Grand Place) ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่ง
ในยุ โ รป

ชมศาลาว่ า การเมื อ งและอาคารที่ สวยงามโดยรอบจั ตุ รั ส น าชมและ

ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆ
กาลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และตานานพืนเมืองของ
ชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายตานาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียน
สกี มาพบสายชนวนระเบิด กาลั งติ ด ไฟ จึง ปั สสาวะรดเพื่อ ดั บชนวนและป้ องกั น
เมื อ งไว้ไ ด้ ชาวเมื อ งจึง ทารู ปแกะสลั กนี เพื่ อระลึ ก ถึ งความกล้ า หาญ ได้ เ วลา
สมควรนาท่านเดินทางสุ่เมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp) เมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่อง
ของต านานยั ก ษ์ ดรู โ อน อั นติ โ กน (Druoon Antigoon) ที่อ าศั ย บริเ วณแม่ น า
สเกลท์ (Scheldt
(Western Scheldt)

River)

ที่ เ ชื่ อ มกั บ ทะเลเหนื อ ที่ ป ากน าเวสเทิ ร์ น สเกลต์

ระยะทาง 45 กม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 50 นาที

ค่ำ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นำคะะเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม LEOPOLD ANTWERP หรือเทียบเท่ำ

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง
เช้ำ

แอนต์เวิร์ป – ช๊อปปิ้ง Roermond Outlet – อูเทรคท์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นสู่ McArthurGlen

Designer

Outlet

Roermond ประเทศ

เนเธอร์ แ ลนด์ เอาท์ เ ลทขนาดใหญ่ ที่เ ป็ น แหล่ ง ช๊ อ ปปิ้ ง ของคนเนเธอร์ แ ลนด์ ,
เยอรมัน และ เบลเยี่ยม ที่นิยมมาเลือกซือสินค้าราคาย่อมเยานานาชนิด อิสระให้

ระยะทาง 135 กม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชม.

ท่ า นได้ เ ลื อ กซื อสิ น ค้ า แบรนด์ เ นมต่ า งๆ อาทิ เ ช่ น GUCCI, PRADA, BALLY,
HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, VICTORIANOX,
GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย
เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน ภายในเอาท์เลท เพื่อไม่รบกวนการช๊อปปิ้ง

บ่ำย

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื อ งอู เ ทรคท์ (Utrecht)

เมื อ งใหญ่ อั น ดั บ 4

ของ

เนเธอร์แลนด์ ตังอยู่ใจกลางประเทศ จึงเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางรถไฟและ
รถยนต์ เมืองที่ได้รับการยกย่องจาก BBC Travel เป็นหนึ่งในเมืองที่มีความสุข

ระยะทาง 145 กม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.15 ชม.

ที่ สุ ด ในโลก น าท่ า นชมเมื อ งเก่ า อู เ ทรคท์ ซึ่ ง ได้ รั บ การยกย่ อ งให้ เ ป็ น ทาง
วัฒ นธรรมในศตวรรษที่ 7 ชมมหาวิ ห ารประจ าเมื อ ง St Martin's Cathedral
(สร้างในปี ค.ศ. 1254 - 1520) ที่ตั งของ Dome Tower

ที่สูงถึง 112 เมตร

บันได 465 ขัน ถือว่าสูงที่สุดเนเธอร์แลนด์ ใช้เวลาสร้างกว่า 300 ปี
ค่ำ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นำคะะเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม APOLLO UTRECHT CITY CENTRE หรือเทียบเท่ำ

วันที่หกของกำรเดินทำง
เช้ำ

อูเทรคท์ – หมู่บ้ำนชำวประมง – จัตุรัสดัมสแควร์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนันเดินทางไปชมหมู่บ้ำนชำวประมงโวเลนดัม (Volendam) ที่เคยตังอยู่
บริเวณปากอ่าวนาเค็มของทะเล “ไอซ์เซลเมียร์ ” ก่อนที่รัฐบาลได้สร้างเขื่อนสูง
ใหญ่ปิดทะเลเพื่อสร้างเป็นกาแพงกันนาท่วมและจัดทาเป็นแหล่งอนุรักษ์นาจื ด

ระยะทาง 65 กม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.

หลังจากนันโวเลนดัมจึงกลายเป็นเมืองริมทะเลนาจืด ที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรม
ดังเดิ ม เอาไว้ อย่ า งน่ า สนใจ ขอเชิญ เพลิ นชมบรรยากาศริม น าที่ มีอ ากาศสดชื่ น
อิสระให้ท่านได้เดินเล่น ชมเมืองและวิถีชีวิตของชาวประมงดัชช์ ที่ยังคงอนุรักษ์
ไว้อย่างดี หรือเลือกซือของที่ระลึกน่ารักๆ ภายในเมืองหมู่บ้านชาวประมงแห่งนี
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง

บ่ำย

จากนันนาท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงอัมสเตอดัม (Amsterdam) เมืองแห่งแสงสี
และอิสรเสรีภาพ ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก นาท่านผ่านชมเมืองที่มากมายไป
ด้วยพิพิธภัณฑ์ระดับโลกต่างๆ มากมาย จากนันนาท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซือ
สิ น ค้ า ที่ บ ริ เ วณจั ตุ รั ส ดั ม สแควร์ (Dam

Square) ศู น ย์ ก ลางของเมื อ งที่ มี

อนุ สรณ์ สงครามเพื่อ ร าลึ ก ถึง ทหารที่ เสี ย ชีวิ ตในสงครามโลกครังที่ 2 และอดี ต
ศาลาว่ า การเมื อ งที่ ห ลุ ย ส์ โบนาปาร์ ต เคยใช้ เ ป็ น พระราชวั ง หลวงในช่ ว งที่
จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอานาจ
ค่ำ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นำคะะเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม RAMADA APOLLO CENTRE หรือเทียบเท่ำ

ระยะทาง 25 กม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง
เช้ำ

อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้ำนกังหันลมซำนสคันส์ – ล่องเรือ – สนำมบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาเดิ น ทางโดยรถโค้ ชสู่ หมู่ บ้ำ นกั ง หั นลมซำนสคั นส์ (Zaanse Schans)
ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณ์ที่สาคัญอย่างหนึ่งของชาว
ดัตช์ และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ที่ใช้ใส่ในชีวิตประจาวัน
ในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซือสินค้าของที่ระลึก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่ำย

ชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรือหลังคำกระจก ลัดเลียวเข้าตามลาคลอง
สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทังสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตังแต่
สมัย ศตวรรษที่ 17 และทัศ นีย ภาพของบ้า นเรือ นอั นสวยงามอย่า งมี เอกลั กษณ์
นำเข้ ำ ชมสถำบั น สอนกำรเจี ย ระไนเพชรที่ มี ชื่อ เสี ย งท่ า นจะได้ สั ม ผั ส และ
เรียนรู้พืนฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนันยังได้มี
โอกาสเลือกซือเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินค้าอื่น
อย่างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย อาทิ เช่น ROLEX,PANERAI,TAG HEUER, IWC,
PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD
รวมไปถึ ง นาฬิ ก าแฟชั่ น อย่ า ง

GUCCI,DIESEL,

DKNY,

CHANEL,

ICE

,EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ
17.30 น.

น าคณะเดิ น ทางสู่ สนำมบิ น สคิ ป โพล เพื่ อ ให้ ท่า นมี เ วลาในการท าคื น ภำษี
(Tax Refund) และ มี เวลาในการเลือกซื อสิน ค้าในร้านค้าปลอดภาษีภ ายใน
สนามบิน

22.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK 150

วันที่แปดของกำรเดินทำง

ดูไบ – กรุงเทพฯ

07.45 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

09.30 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ EK 372

18.40 น.

ถึง สนำมบินสุวรระภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ

(ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำกำรในวันอำทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์กำรย้ำยเมืองที่เข้ำพัก เช่น กระีที่
เมื อ งนั้ น มี กำรจั ดงำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ ำพั ก เมื อ งที่ใ กล้ เ คี ย งแทน และ โปรแกรมอำจมี ก ำร
ปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม)
กรุะำอ่ำนหมำยเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมำยเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ทรัพย์สินส่วนตัวหาย, การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือ
ยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้า
เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทังในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสี
นาเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง

5. เมื่อท่ำนทำกำรซื้อโปรแกรมทัวร์ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนรับทรำบและ
ยอมรับเงื่อนไขของหมำยเหตุทุกข้อแล้ว
ในกระีที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ
กรุะำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำงบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำวะอำกำศ
และเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ ที่ไม่สำมำรถคำดกำระ์ล่วงหน้ำโดยทำงบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ
ควำมปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทำงเป็นสำคัญ

โปรแกรม : ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
8 วัน 5 คืน
โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ (EK)
กำหนดวันเดินทำง:

2560

ธันวำคม : 26 ธ.ค. 60 – 2 ม.ค. 61
อัตรำค่ำบริกำร

รำคำ

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

65,900.-

ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุะำอ่ำนข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

65,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ

10,900.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

65,900.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(กรุะำอ่ำนข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั )
ในกระีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่ำนละ

65,900.27,000.-

ไม่รวมค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเข้ำกลุ่มประเทศเชงเก้น และรำคำอำจมีกำรปรับเปลี่ยนได้
(ผู้ยื่นวีซ่ำต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่ำในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมำะ 3,500 บำท )
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจำกรำคำทัวร์ เริ่มต้นที่ท่ำนละ
80,000.(รำคำสำมำรถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่ำนั้น)
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุต่ำกว่ำ 7 ปี เข้ำพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

กำหนดวันเดินทำง:

2561

มกรำคม : 23-30
กุมภำพันธ์ : 13-20 , 27 กพ. -6 มีค.
มีนำคม : 23-30 , 27มีค. – 3เมย.
อัตรำค่ำบริกำร

รำคำ

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

49,991.-

ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุะำอ่ำนข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

49,991.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(กรุะำอ่ำนข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั )

8,200.49,991.49,991.-

ในกระีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่ำนละ

19,800.-

ไม่รวมค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเข้ำกลุ่มประเทศเชงเก้น และรำคำอำจมีกำรปรับเปลี่ยนได้
(ผู้ยื่นวีซ่ำต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่ำในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมำะ 3,500 บำท )
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจำกรำคำทัวร์ เริ่มต้นที่ท่ำนละ
80,000.(รำคำสำมำรถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่ำนั้น)
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุต่ำกว่ำ 7 ปี เข้ำพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครือ
่ งบิน ชันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ตอ
่
จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หำกต้องกำรเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถำมได้จำกเจ้ำหน้ำที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์)
** ลู ก ค้ ำ ท่ ำ นใดสนใจ...ซื้ อ ประกั นกำรเดิ นทำงสำหรั บครอบคลุ ม เรื่ อ งสุ ข ภำพสำมำรถสอบถำมข้ อ มู ล
เพิ่มเติมกับทำงบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วัน]
**ควำมครอบคลุมผู้เอำประกันที่มีอำยุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอุบัติเหตุ 1.5 ล้ำนบำท]
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
9. ค่าไกด์ท้องถิ่น (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตรำนี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,
ค่านาหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่ำธรรมเนียมน้ำมันและภำษีสนำมบิน ในกระีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึ้นรำคำ
4. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเชงเก้น
(ผู้ยื่นวีซ่ำต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่ำในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมำะ 3,500 บำท )
5. ค่ำทิปพนักงำนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ท่ำนละ 14 ยูโร)
6. ค่ำทิปมัคคุเทศก์จำกเมืองไทย
(โดยมำตรฐำน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวัน : 8 x 3 = 24 ยูโร)
7. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%
8. ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ำและทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง

เงื่อนไขกำรจอง
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่ำนั้น
2. ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ทีม
่ ีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซา่ ภายใน
3 วันนับจากวันจอง หำกไม่ส่งสำเนำหน้ำพำสปอร์ตทำงบริษัทขออนุญำติยกเลิกกำรจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุป
๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ ได้ทันที
4. หำกท่ำนที่ต้องกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กระีลูกค้ำอยู่ต่ำงจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขันตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
6. หากในคณะของท่านมีผต
ู้ ้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็นต้องดูแลคณะทัว ร์ทังหมด

เงื่อนไขกำรชำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทำงบริษัทขอเก็บค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนกำรเดินทำง
หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรอนุมัติวีซ่ำหรือยกเลิกกำรเดินทำงโดยเหตุจำเป็น
ทำงบริษัทขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริงเหต

ข้อมูลเบื้องต้นในกำรเตรียมเอกสำรยื่นวีซ่ำและกำรยื่นขอวีซ่ำ
1. การพิ จ ารณาวี ซ่ า เป็ น ดุ ล ยพิ นิ จ ของสถานทู ต มิ ใช่ บ ริ ษั ททั ว ร์ การเตรี ย มเอกสารที่ ดี แ ละถู ก ต้ อ งจะช่ ว ยให้ ก าร
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
3. สาหรั บผู้ เ ดิน ทางที่ ศึ กษาหรือ ทางานอยู่ ต่ างประเทศ จะต้อ งดาเนิ นเรื่ องการขอวีซ่ าด้ วยตนเองในประเทศที่ ต น
พานักหรือศึกษาอยู่เท่านัน
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัท
ด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือ
เดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนันๆ
และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได้สารองที่นั่งพร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –
5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครือ
่ งบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

กาหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อน
ื่ ได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (นาหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย
และอานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึนอยูก
่ ับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน

กระียกเลิกกำรเดินทำง
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึนไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทังหมด
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทังหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดกระีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลทำให้คะะเดินทำง
ไม่ครบตำมจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่ำนขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง
อื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กระีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคื นได้คือ ค่าธรรมเนียมใน
การมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กระียื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รับกำรอนุมัติวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจา
มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่า บริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน
หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
8. กระี วี ซ่ำ ผ่ ำ นแล้ ว แจ้ง ยกเลิ กก่ อ นหรื อ หลัง ออกตั๋ ว โดยสำร บริษั ทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คื นค่ ำ ทั ว ร์
ทั้งหมด
9. กระีผู้เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่ำทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่ อ งจำกกำรวำงแปลนห้ อ งพั ก ของแต่ ล ะโรงแรมแตกต่ ำ งกั น จึ ง อำจท ำให้ ห้ อ งพั ก แบบห้ อ งเดี่ ย ว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน

2.

โรงแรมส่ ว นใหญ่ ไม่ มี ห้ อ งพั กแบบ 3 ท่ ำ น ซึ่ ง ถ้ำ เข้ ำ พั ก 3 ท่ ำ น อำจมี ค วำมจ ำเป็ นต้ อ งแยกห้ อ งพั ก
เนื่องจำกโรงแรมนั้นไม่สำมำรถจัดหำได้ และทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกระี
ที่อำจมีกำรแยกห้องพัก 6,000 บำท

3.

โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครือ
่ งปรับอากาศเนือ
่ งจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า

4.

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

5.

โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และอาจ
ไม่มีอ่างอาบนา ซึ่งขึนอยู่กบ
ั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำเชงเก้น (ฝรั่งเศส)
ใช้เวลำทำกำรอนุมัติวีซ่ำนับจำกวันยื่นประมำะ 10-15 วันทำกำร
ยื่นวีซ่ำแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่ำ TLS Contact
เอกสำรกรุะำเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสำรที่ออกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำรขอ
เป็นตัวจริง 1 ชุด และสำเนำ 1 ชุด

ในระหว่ำงยื่นวีซ่ำเข้ำสถำนทูตแล้ว ไม่สำมำรถดึงเล่มออกมำก่อนได้
1. หนังสือเดินทำง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
อายุการใช้งานเหลือไม่นอ
้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชารุด
(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)
2. รูปถ่ำย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว จานวน 2 ใบ (พืนหลังขาวเท่านัน
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รวบผม ให้เห็นหู เห็นคิว ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ
ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก )
3. หลักฐำนกำรเงิน
- กระีผู้เดินทำงออกค่ำใช้จ่ำยเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์
ย้อนหลัง 3 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเท่านัน (รบกวนลูกค้าทารายการเดิน
บัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล้ว ค่อยขอ Statement เพื่อให้
อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยูใ่ นเดือนที่ยื่นวีซ่า) บัญชีฝำกประจำ ใช้ประกอบการพิจารณาได้
- กระีผู้เดินทำงไม่ได้ออกค่ำใช้จ่ำยเอง ใช้สาเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 3
เดือน(ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย)
**สถำนทูตไม่รับพิจำระำบัญชีกระแสรำยวัน**
4. หลักฐำนกำรทำงำน
- เจ้ำของกิจกำร หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุ
ไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
- กิจกำรไม่จดทะเบียน จดหมายชีแจงการทางาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่
โฉนดที่ดิน เป็นตัน
- เป็นพนักงำน

หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทางาน

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คาว่า “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตที่ยื่น)
- นักเรียนหรือนักศึกษำ ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยน
ื่ )
5. เอกสำรส่วนตัว
-

สาเนาทะเบียนบ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี)

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)

-

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)

6. กระีเด็กอำยุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทำงไปต่ำงประเทศพร้อมบิดำ มำรดำ
-

หำกเด็กเดินทำงไปกับบิดำ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้อง
คัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ บิดา)พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตมารดามาด้วย

-

หำกเด็กเดินทำงกับมำรดำ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด
หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ มารดา) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตบิดามา

-

หำกเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมกับบิดำและมำรดำ ทังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต้นสังกัด พร้อมแนบ
สาเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กระีเด็กที่บิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่าย
ใดเป็นผู้มอ
ี านาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว

-

*** กระีเด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่

เอกสำรยื่นวีซ่ำอำจมีกำรปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้
ทุกเวลำ หำกทำงสถำนทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่ำเชงเกนประเทศฝรั่งเศส
(กรุะำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริงทุกข้อ เนื่องจำกจะมีผลต่อกำรพิจำระำวีซ่ำของท่ำน)

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….…………………
7. สัญชาติปัจจุบัน ................................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบัน…………………………..
8. เพศ
9. สถานภาพ

ชาย

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต)

อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีที่ผู้สมัครขอวีซ่าเป็นเด็ก อำยุต่ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ ให้ใส่ชื่อ และที่อยู่ ผูป
้ กครอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………..…
11. ที่อยู่ของผู้ขอวีซ่ำ
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………
หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ตด
ิ ต่อได้..................................................................
12. อาชีพปัจจุบัน (หำกค้ำขำย ให้ระบุด้วยว่ำค้ำขำยอะไร เช่น ขำยเสื้อผ้ำ ขำยอำหำร เป็นต้น )
.......................................................................................................
13. ชื่อบริษัทหรือร้ำนค้ำ และที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่
ของสถำบันศึกษำ
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……….………
14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตังแต่วันที่.......................................ถึงวันที่.........................................
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิวมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยูข
่ องผู้รอ
้ งขอ
ตัวผู้ขอวีซ่าเอง

มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
กรุณาระบุชื่อ ......................................................

สิ่งที่ช่วยในการดารงชีพ
เงินสด

…………………………………………………..…
สิ่งที่ช่วยในการดารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พักที่มีผู้จัดหาให้

ชาระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว

ค่าใช้จ่ายทังหมดระหว่างพานักมีผู้ออกให้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

************************************************
หมำยเหตุ กำรอนุมัติวีซ่ำเป็นดุลพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทไม่มีส่วนเกีย
่ วข้องใดๆทัง
้ สิ้น
ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลำงและคอยบริกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้เดินทำงเท่ ำนั้น

