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ฝรังเศส
่
เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน
ปารีส – บรูจจ์ – เกนท์ – บรัสเซลส์ – รอตเทอดาม
อัมสเตอร์ดมั – กีรธ์ ฮอร์น – ลิซเซ่ – ซานน์ สคันส์

พิเศษ!! ชมเทศกาลดอกทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ
ล่องเรือชมวิวเมืองกีรธ์ ฮอร์น
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วันแรก
17.30 น.
21.05 น.
วันที่สอง
00.50 น.
04.05 น.
09.25 น.

กลางวัน

สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ
พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบิน เอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้ าที่ให้การ
ต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
ดูไบ - ปารีส
แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ออกเดินทางสู่กรุงปารีส ประเทศฝรังเศส
่ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK71 (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึงปารีส ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองก่อนจะออกเดินทางเข้าสู่ตวั เมืองปารีส เพื่อชมเมืองสาคัญและ
ศูนย์กลางยุโรปตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 17 จนถึงปั จจุบนั แน่ นอนว่ามาถึงปารีสแล้วก็ต้องไม่พลาดที่จะไป
แวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์คู่บา้ นคู่เมือง หอไอเฟล (Eiffel Tower) หอคอยสูง 324 เมตรแห่งนี้เคยได้ชอ่ื ว่า
เป็ นสิง่ ก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกมาแล้วในช่วงปี 1889-1930 และที่ไม่ไกลจากหอไอเฟลนี้เองก็เป็ นที่ตงั ้
ของ ประตูชยั อาร์คเดอทรียงฟ์ (Are de Triomphe) อนุ สรณ์สถานแห่งชัยชนะขนาดใหญ่ แห่งนี้ตงั ้ อยู่
ใจกลาง จัตุรสั ชาร์ล เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) จุดเริม่ ต้นของถนน 12 สายสาคัญของปารีส
ซึ่งรวมถึง ถนนชองเซลิ เซ (Champs-Elysees) ถนนที่นักช้อปปิ้ งทุกคนต้องรู้จกั ดี เพราะตลอดความ
ยาว 1.9 กิโลเมตรจะเรียงรายไปด้วยร้านค้ามากมาย เต็มไปด้วยแบรนด์ชนั ้ นาให้ได้เลือกช้อปกันอย่าง
เต็มที่ เพราะหนึ่งในจุดเด่นของปารีสก็ตอ้ งบอกว่าเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งชันน
้ านี่เอง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยวชมเมืองปารีส นาท่านถ่ายภาพบริเวณ พิ พิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) ซึ่งภายในได้เก็บ
ผลงานศิลปะเอาไว้มากกว่า 380,000 ชิน้ เลยทีเดียว และต้องไม่พลาดถ่ายรูปเช็คอินกับพีระมิดแก้วขนาด
ใหญ่ ท่ีถือ เป็ น หนึ่ง ในการออกแบบอย่างเก๋ ไก๋ น าทุ ก ท่า นช้อปปิ้ งสินค้า Duty Free ที่ร้า น เบนลัก ซ์
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(Benlux) ร้านค้าที่มากมายด้วยสินค้าชัน้ นาจากแบรนด์ดงั ในราคาปลอดภาษี ไม่ว่าจะเป็ นน้ าหอม
เครื่องสาอาง นาฬิกา เครื่องประดับ และอื่นๆ อีกมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น Armani, Calvin Klein, Burberry,
Dior และอีกหลายแบรนด์ให้เลือกซื้อ ริมฝั ง่ แม่น้ าเซนของปารีสยังเป็ นทีต่ งั ้ ของอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสาคัญ
มหาวิ หารน็อทเทอดาม (Notre-Dame de Paris) มหาวิหารของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก อายุ
เกือบ 700 ปี น้ี เป็ นหนึ่งในโบสถ์ท่ใี หญ่ท่สี ุดและเป็ นที่รู้จกั มากที่สุดในโลก ตัวโบสถ์ได้ถูกออกแบบใน
ศิลปะสไตล์โกธิค ตกแต่งด้วยกระจกสีทเ่ี ข้ากันได้อย่างลงตัว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Mercure Orly Paris Rungis หรือระดับเดียวกัน
ปารีส – เซอร์ริส – La Vallee Village Outlet – ปารีส
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางไปยังเมือง เซอร์ริส (Serris) เพื่อไปช้อปปิ้ ง
กันให้เต็มทีท่ ่ี La Vallee Village Outlet เอาท์เลทกลางแจ้ง
ที่อดั แน่ นไปด้วยสินค้าและแบรนด์คุณภาพจากทัวโลกกว่
่
า
110 แบรนด์ CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO,
BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH,
BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN,
DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, DOLCE &
GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ แถมเป็ นเอาท์เลททีอ่ ยู่ห่างจากปารีสเพียงแค่ 30 นาที และราคาโปรโมชัน่
ทีร่ บั รองว่าถูกใจขาช้อปทัง้ หลายแน่นอน
อิ สระอาหารกลางวัน
จากนัน้ ก็ได้เดินทางกลับมายังกรุงปารีส เพื่อช้อปปิ้ งกันต่อที่อกี แหล่งช้อปปิ้ งที่เราไม่พลาดแวะไปก็ค ือ
"แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์" (Galeries Lafayette) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ช่อื ดังใจกลางกรุงปารีส โดย
ทัง้ 9 ชัน้ นัน้ แน่ นขนัดไปด้วยสินค้าแบรนด์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นแบรนด์ไหน สัญชาติอะไรก็สามารถหาซื้อ
ได้ทห่ี า้ งแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์น้ี แถมยังสามารถทา Tax Refund ได้ทห่ี า้ งนี้ได้เลยด้วยสะดวกมาก
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Mercure Orly Paris Rungis หรือระดับเดียวกัน
ปารีส – บรูจจ์ – เกนท์ - Oudenaarde
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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เที่ยง

เดินทางออกจากกรุงปารีส ประเทศฝรังเศส
่
มุ่งหน้าไปยัง ประเทศ
เบลเยียม โดยจุดหมายของเราอยู่ท่ี เมืองบรูจจ์ (Brugge) บรูจจ์
เป็ นเมืองเล็ก ริมทะเลสาบที่มีทรงเป็ นเหมือนรูปไข่ขนาดประมาณ
138 กว่าตารางกิโลเมตร โดยรอบเมืองจะมากด้วยลาคลองน้อยใหญ่
ที่ซอกซอนอยู่ทวเมื
ั ่ อง ทาให้ได้ช่อื ว่าเป็ นเมืองแห่งสายน้ าและเมือง
แห่งอาคารสวยร่ ารวยโบสถ์วหิ ารดังเช่นที่ใครๆ พากันมอบสมญา
นามให้ก ับ บรู จ จ์ว่า “เวนิ สแห่ ง ยุโ รปเหนื อ ” เพราะบรรยากาศ
โดยรวมนัน้ ใช่เลย ทาให้กจิ กรรมทีไ่ ม่ควรพลาดคือการล่องเรือชมวิวสวยๆ ของเมืองบรูจจ์ แนะนาเลย!!!
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เทีย่ วชมบรรยากาศสวยๆ ของเมืองบรูจจ์ พร้อมชมแลนด์
มาร์ ก เด่ น ๆ ของเมือ งไม่ ว่า จะเป็ น มาร์เ ก็ต สแควร์
(Market Square) ย่านใจกลางเมืองบรูจจ์เหมาะทัง้ จะเดิน
เที่ยว นัง่ รถม้าหรือนัง่ เรือชมคลองที่มอี ยู่มากมายหลาย
สาย มีอ าคาร สถาปั ต ยกรรมแบบโกธิก บารอก เรเน
ซองส์ปะปนกันอยู่ละลานตาบอกได้เพียงสัน้ ๆ ว่าสวยงาม
มาก เมื่อมาถึงบรูจจ์สงิ่ ทีน่ กั ท่องเทีย่ วไม่ควรพลาดคือการ
ลองชิมช็อกโกแลตและวาฟเฟิ ลทีถ่ อื ว่าเป็ นขนมขึน้ ชือ่ ของเบลเยียม รวมถึงขนมอื่นๆ อีกหลายชนิดทีห่ าก
ได้เดินผ่านหน้าร้านน้อยนักจะไม่อยากแวะซื้อชิม สาหรับ ช็อกโกแลต เบลเยียมเป็ นประเทศที่จาหน่าย
ช็อกโกแลตมากทีส่ ุดในโลก ในบรูจจ์เราจะเห็นได้วา่ มีรา้ นขายช็อกโกแลตอยู่มากเกือบ 50 ร้าน แต่ละร้าน
ก็มสี ูตรลับความอร่อยและการตกแต่งร้านทีต่ ่างกันออกไป ให้เลือกซื้อเลือกชิมกันตามชอบ ออกเดินทาง
ต่อไปยังเมือง เกนท์ (Ghent) หนึ่งในเมืองใหญ่ของเบลเยียม ที่ยงั อนุ รกั ษ์อาคารบ้านเรือนเก่าแก่เอาไว้
สวยงามด้วยสถาปั ตยกรรมจากยุคกลาง และโบสถ์เก่าแก่ เราจะได้เห็นปราสาทเก่าแก่ขนาดใหญ่ทม่ี มี า
ตัง้ แต่ยุคกลาง ปราสาทกราเวนสตีน (Gravensteen) ที่เคยเป็ นทัง้ ที่อยู่อาศัยของขุนนาง ศาลาว่าการ
และคุก ปั จจุบนั ได้ถูกบูรณะและให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมภายใน และที่ใจกลางเมืองเก่าเกนท์เราจะได้
เห็น โบสถ์เซนต์นิโคลัส (St. Nicholas’s Church) โบสถ์ขนาดใหญ่อลังการและมากด้วยประวัตศิ าสตร์
สาคัญ โบสถ์เซนต์นิโคลัสนี้มอี ายุกว่า 700 ปี สวยสง่าด้วยสถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิค มาที่เมืองเกนท์ก็
ต้องมาชมโบสถ์นิโคลัสนี่ละ จากโบสถ์เซนต์นิโคลัส เดินไปอีก นิดก็จะเจอกับหอคอยสูงใหญ่ของ มหา
วิ หารเซนต์บาโว (St. Bavo’s Cathedral) โบสถ์โบราณทีส่ ามารถย้อนประวัตไิ ปได้กว่า 1,000 ปี แต่ยงั
งดงามด้วยการตกแต่งและออกแบบในศิลปะสไตล์โกธิค ถือเป็ นอีกหนึ่งจุดเช็คอินเมืองเกนท์ท่ไี ม่ควร
พลาด
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รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Leopold Oudenaarde หรือระดับเดียวกัน
Oudenaarde – บรัสเซลส์ – รอตเทอดาม – อัมสเตอร์ดมั - Lelystad
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดิ น ทางด้ ว ยรถโค้ ช สู่ เ มือ ง บรัส เซลส์ (Brussels)
ศูนย์กลางการบริหารและพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการเป็ น
ที่ตงั ้ ของหน่ วยงานราชการ องค์กรระหว่างประเทศ และเป็ น
ศูนย์รวมสถานที่ท่องเที่ยวเก่าแก่จนถึงใหม่ร่วมสมัย จะเดิน
เท้าชมพิพิธภัณฑ์กม็ มี ากมายชมวันเดียวไม่มหี มด ถ้าเป็ น
แหล่งช้อปปิ้ งก็ยิ่งไม่ต้องขยายความเพราะมีมากทัง้ ตลาด
จนถึงห้างสรรพสินค้าชื่อดัง แต่มาถึงเบลเยียมก็ต้องแวะไป
ชมจัตุรสั ที่ได้ช่อื ว่า สวยที่สุดในโลก จัตุรสั กรองด์ ปลาซ
(Grong Plas) ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยยูเนส
โก้เ มื่อ ปี 1983 แต่ ส ร้า งมาตัง้ แต่ ศ ตวรรษที่ 15 ล้อ มด้ว ย
บรรดาอาคารเก่าที่ออกแบบสร้างตามแบบสถาปั ตยกรรมบา
รอก โกธิ ก และนี โ อโกธิ ก ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ล้ ว นเป็ นอาคาร
สิ่ง ก่ อ สร้างที่มีความสาคัญทางประวัติศ าสตร์ของประเทศ
ครึกครื้นเพราะมีร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรมที่พกั ศิลปิ นวาดภาพ กลางลานจัดเป็ นเหมือนตลาดขาย
ต้นไม้ดอกไม้ ท่ามกลางความสวยงามของอาคารต่างๆ รอบจัตุรสั กรองด์ ปลาซแล้ว ศาลาว่าการกรุง
บรัสเซลส์ (Brussels Town Hall) ยังเป็ นอีกสิง่ ก่อสร้างหนึ่งประจาเมืองที่สวยงามโดดเด่นและน่ าสนใจ
ตัวอาคารก็วา่ สวยแล้วจากการตกแต่งอย่างละเอียดให้ทุกมุมประดับประดาตัวรูปปั น้ นักบุญทัง้ หลาย เชื่อ
ว่าใครก็ตามทีไ่ ด้ไปเที่ยวบรัสเซลลส์โดยเฉพาะในย่านจัตุรสั กรองด์ ปลาซเป็ นต้องพากันไปชม แมนเน
เกน พิ ส (Manneken Pis) รูปหล่อเด็กน้อยเปลือยกายสูงเพียงประมาณ 60 เซนติเมตรที่ดงั ระเบิดไปทัว่
โลกด้วยเอกลักษณ์ทไ่ี ม่เหมือนใครเพราะเจ้าเด็กคนนี้อยู่ในอิรยิ าบททีก่ าลังยืนฉี่ชวนให้อมยิ้มด้วยความ
น่าเอ็นดูเมื่อได้พบเห็น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แล้ว ก็ไ ด้เ วลาต้อ งโบกมือ ลาเมือ งบรัส เซลส์ เพื่อ ไปเที่ย วกัน ต่ อ ที่เ มือ ง รอตเทอดาม (Rottedam)
ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมืองท่าทีใ่ หญ่ทส่ี ุดอีกแห่งหนึ่งของโลกและเป็ นจุดเทียบท่าของเรือขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ ทาให้เมืองรอตเทอดามมีความทันสมัยและมากด้วยอาคารสวยแปลกตา และเราก็ไม่
พลาดที่จะไปเที่ยวชมและเช็คอินทัง้ สถานี เซ็นทรัล (Centraal Station) ศูนย์กลางการคมนาคมของ
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เย็น
วันที่หก
เช้า

กลางวัน

เมืองรอตเทอดาม พร้อมทัง้ ออกแบบอาคารให้ดูสวยทันสมัยทีเดียว ตลาดรอตเทอดาม (De Markthal)
ตลาดกลางเมืองที่มากมายด้วยสินค้าและอาหารหลายชนิด จุดเด่นของตลาดแห่งนี้คอื หลังคาที่สร้างขึน้
ครอบตลาด ให้ผคู้ นได้มาเลือกซื้อไม่วา่ สภาพอากาศจะเป็ นอย่างไร และเมื่อตกเย็นทีเ่ พดานจะมีการเล่น
แสงสีต่างๆ สวยงามอลังมาก
แล้วก็ได้เวลาเดินทางต่อไปยังเมือง อัมสเตอร์ดมั (Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Bedbank Apollo หรือระดับเดียวกัน
Lelystad – กี ร์ธ ฮอร์น – อัม สเตอร์ด ัม – ล่ อ งเรื อ กระจก – โรงงานเจี ย ระไนเพชร Gassan Lelystad
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นังรถโค้
่
ชไปยังเมืองแห่งคลอง กีรธ์ ฮอร์น (Giethoorn) เมืองทีไ่ ม่มรี ถราให้เห็น จะมีกแ็ ต่เรือภายในเมือง
เท่านัน้ เมืองนี้ไม่มถี นนให้รถแล่นไปมา เพราะเมืองทัง้ เมืองจะมีแต่แม่น้ าลาคลองซอกซอนไปในตรอก
ซอย เสน่หข์ องเมืองนี้คอื ไม่วา่ เราจะไปไหนมาไหนก็ตอ้ งไปด้วยเรือ นอกเหนือจากเรือก็จะมีจกั รยาน แต่
นัง่ เรือชมคลองนี่แหละเหมาะกับการเที่ยวกีร์ธฮอร์นที่สุดแล้ว ทุกวันนี้มนี ักท่องเที่ยวเดินทางไปยังกีรธ์
ฮอร์นมากอยู่เหมือนกันและก็มกั จะนังเรื
่ อสวนกันไปมาในคลองเมื่อยามเที่ยวชมเมือง ล่องเรือชมคลอง
ท่ามกลางแนวทิวทัศน์สองข้างทางทีเ่ ป็ นสนามหญ้า สวน อาคารบ้านเรือน ร้านค้า ร้านกาแฟ พิพธิ ภัณฑ์
เรือจะพาเราฝ่ าสายน้ าในคลองให้ได้สมั ผัสสายลมเย็นที่สวนมาเบาๆ ให้พอชื่นใจ ลอดใต้สะพานไม้กว่า
180 แห่งทีส่ ร้างไว้สาหรับเดินข้ามสองฝั ง่ คลอง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับสู่เมือง อัมสเตอร์ดมั เมืองสวยที่ตงั ้ อยู่รมิ “แม่น้ าอัมสเตล” (Amstel River) อัมสเตอร์ดมั
น่ าจะเป็ นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่ได้รบั ฉายาเป็ น “เมืองหลวงแห่งจักรยาน” เพราะประชากรใน
อัมสเตอร์ดมั ใช้จกั รยานเป็ นพาหนะประจาตัว ซอกซอยทัวอั
่ มสเตอร์ดมั มีของดีเต็มไปหมด ทัง้ ร้านสินค้า
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ทีร่ ะลึก ร้านกาแฟเก๋ๆ พิพธิ ภัณฑ์ หรือแวะนังเล่
่ นในสวนสาธารณะก็ยิ่งเพลินจนอาจจะลืมเวลาไปเลย นา
ทุกท่าน ล่องเรือกระจก ล่องไปตามแม่น้ าไรน์เพื่อได้ชมเมืองในอีกมุม เห็นย่านไชน่ าทาวน์ ผ่านย่าน
ชุมชนชาวยิวทีเ่ คยอพยพมาจากทัวยุ
่ โรปแล้วมาตัง้ รกรากในยุคกลาง หนึ่งในความสามารถทีโ่ ดดเด่นของ
ชาวยิวในเนเธอร์แลนด์คอื การเป็ นช่างเจียระไนเพชร และถึงขัน้ ชาวยิวหลายรายเปิ ดร้านเพชรเป็ นของ
ตัวเองซึ่งมีร้านหนึ่งที่เราอยากนาเสนอ เข้าชม โรงงานเจียระไนเพชร GASSAN ร้านจาหน่ ายและ
โรงงานผลิตเพชรซึ่งเป็ นกิจการของชาวเนเธอร์แลนด์ท่ดี าเนินกิจการมานานถึง 71 ปี แล้ว นี่คอื แหล่ง
เจียระไนเพชรระดับโลกทีค่ วรค่าให้แวะชมมาก ความพิเศษของกัสซันคือไม่ได้เป็ นแค่ร้านจาหน่ายเพชร
เท่านัน้ แต่จะเปิ ดพื้นที่ให้ชมและเรียนรู้วธิ กี ารคัดสรรเพชร รวมทัง้ ได้ชมการเจียระไนโดยช่างฝี มอื ด้วย
นอกจากนี้ภายในโรงงานยังมีพ้นื ที่ของพิพิธภัณฑ์เล็กๆ ที่จดั แสดงภาพเก่า เสื้อกีฬาและลายเซ็นของ
เหล่ า นัก ฟุ ตบอลชื่อดัง ทีมชาติเ นเธอร์แ ลนด์แ ละบรรดาโค้ช ที่มีส ายสัมพันธ์อนั ดีก ับ เจ้าของโรงงาน
เพชรกัซซันแห่งนี้
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Bedbank Apollo หรือระดับเดียวกัน
Lelystad – ลิ ซเซ่ – สวนเคอเคนฮอฟ – อัมสเตอร์ดมั – หมู่บ้านกังหัน ซานน์ สคันส์ – อัมสเตอร์ดมั
(สนามบิ น)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นัง่ รถโค้ช สู่ เมืองลิ ซเซ่ (Lisse) เพื่อ ไปยัง หนึ่ ง ในไฮไลท์
ของทริปนี้ สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) อาณาจักรแห่ง
ดอกไม้สวยทีเ่ ปิ ดให้เทีย่ วชมกันได้ปีละครัง้ ยาวนานประมาณ
2 เดือ นคือช่ว งประมาณเดือนมีนาคมถึง เดือนพฤษภาคม
เท่านัน้ ที่น่ีคือศูนย์รวมความสวยงามของดอกทิวลิปที่อลัง
การมากในระดับทีไ่ ด้ฉายาว่าเป็ น “สวนแห่งยุโรป” และ “สวน
แห่งโลก” เลยทีเดียว ก่อนจะได้เวลาแล้วเดินทางกลับสู่เมืองอัมสเตอร์ดมั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมืองอัมสเตอร์ดมั นอกจากจะสาคัญด้วยการเป็ นเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์แล้ว ยังได้ข้นึ
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกที่มากทัง้ ด้วยประวัตศิ าสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวมากมายโดยเฉพาะที่ จัตุรสั ดัม
(Dam Square) ทีเ่ ปรียบได้กบั ใจกลางเมืองอัมสเตอร์ดมั เป็ นสถานทีส่ าคัญในประวัตศิ าสตร์ ทีก่ ลางจัตุรสั
จะมีอนุ สาวรีย์แห่งชาติ ที่ระลึกแห่งผู้เสียชีวติ ในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ตัง้ อยู่ จากนัน้ ก็เดินทางไปยัง
หมู่บ้านกังหันลม ซานส์สคันส์ (Zaanse Schans) ทีต่ งั ้ อยู่ทางตอนเหนือของอัมสเตอร์ดมั ทีน่ ่เี ราจะได้
เห็นบ้านไม้สไตล์ฮอลแลนด์แท้ๆ กังหันลมเก่าแก่ทบ่ี างตัวยังคงทางานได้เป็ นปกติ ได้สมั ผัสบรรยากาศ
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ชนบทของชาวเนเธอร์แ ลนด์ ภายในหมู่ บ้า นยัง มี พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ซ านส์ (Zaans Museum) ซึ่ง ภายใน
นอกจากการจัดแสดงวิธชี วี ติ ของชาวดัตช์แล้ว ก็มกี ารสาธิตวิธกี ารทารองเท้าไม้และการทาชีสให้ชมด้วย

21.50 น.
วันที่แปด
06.30 น.
09.40 น.
18.55 น.

ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดิ นทางสู่สนามบิ น เดิ นทางกลับประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK150 แวะเปลีย่ นเครือ่ ง (บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบิ นสุวรรณภูมิ
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครื่อง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK372
(บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ์ภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************

อัตราค่าบริการ
วันเดิ นทาง
มีนาคม

29 มี.ค. – 5 เม.ย. 61

เมษายน

5-12 , 17-24 เม.ย. 61
29 เม.ย.-6 พ.ค. 61

พฤษภาคม

1-8, 5-12, 8-15 พ.ค. 61

ราคา

42,900
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เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 10,000 บาท
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตั ๋วเครื่องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าธรรมเนี ยมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้นทางสถานทูตจะไม่คืนเงิ นค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี
✗ ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณี กรุป๊ เหมาหรือตัดกรุป๊
เท่านัน้ )
✗ ค่าน้าหนักของกระเป๋าในกรณี เกิ นกว่าสายการบิ นกาหนดให้ 30 กิ โลกรัมต่อหนึ่ งคน
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและคนขับรถท้องถิ่ น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
✗ ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
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4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ผี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาทีน่ ดั หมาย
กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังฤษ
ชือ่ -นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต).................................................................................................................
ทีอ่ ยู่................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................... เบอร์มอื ถือ........................................................................
E-Mail...........................................................................................................................................................
สถานะ

 สมรส

 โสด

เลขทีพ่ าสปอร์ต................................................... วันหมดอายุ......................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ...................................................................................
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สถานทีท่ างาน..............................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ างาน.......................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ทท่ี างาน.................................................EMail…………………………………………………………….
 ไม่รบั ประทานเนื้อวัว  มังสวิรติ
 มุสลิม
 อื่นๆ โปรดระบุ......................................................
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่
อาหาร

 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา ท่านเคยสแกนลายนิ้ วมือเพื่อทาวีซ่าหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
**หากเคยแสกนลายนิ้วมือแล้ว กรุณาถ่ายรูปหน้าวีซ่าเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ เพราะหากในหน้าวีซ่ามีคาว่า
“VIS” จะได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งสแกนลายนิ้วมืออีก แต่หากเป็ นคาว่า “VIS O” จะต้องทาการสแกนลายนิ้วมืออีก
ครัง้

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตา่ํ กว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่ม
เก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม.
จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. เอกสาระสาคัญส่วนบุคคล
3.1 ทะเบียนบ้านตัวจริงและสาเนา พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
3.2 สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สาเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
3.4 สาเนาใบเปลีย่ นชือ่ หรือนามสกุล พร้อมแปลภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
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4. กรณี เป็ นพนังงานบริ ษทั
ใบรับรองการทางานจากบริษทั ทีท่ ่านทางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ง อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทางานกับบริษทั นี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองทีค่ ดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐาน
การเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
6. หลักฐานทางการเงิ น
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ในวันทีย่ ่นื วีซ่า) ควรเลือกเล่มทีม่ กี าร
เข้าออกของเงินสม่าํ เสมอ และมีจานวนไม่ตา่ํ กว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุม
ื บสู่ภูมลิ าเนา
กับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถทีจ่ ะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อ น เม่อกลั
หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริ ง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้
**สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีท่บี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ
1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมา
ทางานของท่าน โดยระบุรายชือ่ ผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณี ที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่าน้ัน
9. กรณี ที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดิ นทางไปกับบิ ดาหรือมารดา (คนใดคนหนึ่ ง)
- จดหมาย ยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อาเภอ / เขต ทีท่ ่านอยู่
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการทางาน บิดา / มารดา (ภาษาอังกฤษ)
- หลักฐานการเงินของ บิดา / มารดา (ภาษาอังกฤษ)
9.2 เดิ นทางไปกับบิ ดาหรือมารดาเพียงคนใดคนหนึ่ ง
- จดหมาย ยินยอม โดยที่บดิ า, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจานงค์ในการอนุ ญาตให้บุ ตร
เดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ทีว่ า่ การอาเภอหรือเขต โดยมีนายอาเภอหรือผูอ้ านวยการเขต ลงลายมือชือ่ และ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
10. รายละเอียดเกีย่ วกับชือ่ , นามสกุล, วันเดือนปี เกิด,ญาติพน่ี ้อง,สถานทีเ่ กิดและจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
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11. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นการถาวร
และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่
ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือใน
การเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก
และประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูต ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานฑูตเรื่องวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
13. การยื่นวีซ่านัน้ ผู้เดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดาเนินขัน้ ตอน
ื ซ่าได้
การย่นวี

