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วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

17.30 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช้นั 4 ประตู 8 Row T เคาท์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ Emirate Airline (EK)โดย
มีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

20.35 น.

ออกเดิ น ทางสู่ นครดู ไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยเที่ยวบิน EK 373 *บริ ก ารอาหารและเครื่ องดื่มบน
เครื่ อง*(ใช้เวลาบิน 6 ชัว่ โมง10 นาที)
**เดือนเมษายนเป็ นต้นไป จะออกเดินทางเวลา 21.05 น. นัดหมายเวลา 18.00 น.**
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วันที่สอง

ปารีส • จัตุรัสโทคาเดโร • ล่องเรือแม่น้าแซน • ประตูชัยอาร์ กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลีเซ  ( - / กลางวัน / - )

00.50 น.

ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เวลาท้องถิน่ ช้ากว่าประเทศไทย3ชัว่ โมง)
ให้ท่านผ่อนคลายอริ ยบทระหว่างรอเวลาเปลี่ยนเครื่ อง

03.20 น.

ออกเดินทางสู่ มหานครปารี ส ประเทศฝรั่งเศส เที่ยวบินที่ EK071**บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง**
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่ โมง)

08.00 น.

ถึง สนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ ล เดอ โกล (Paris-Charles de Gaulle Airport) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรเรี ยบร้อย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง)
**หลังเดือน มี.ค. จะถึงเวลา 09.25 น.**
นาท่านสู่ มหานครปารีส เมื่องหลวงสุ ดโรแมนติกของประเทศฝรั่งเศส หนึ่งในจุดหมายปลายทางในฝันของใคร
หลายๆ คน ที่มีครบทั้ง สถาปัตยกรรม ศิลปะ อาหาร และแหล่งช้อปปิ้ ง ที่มีให้ท่านได้เลือกสรรกันอย่างอัดแน่น

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้ อมพิเศษ หอยเอสคาโก้ ต้นตาหรับฝรั่งเศส
ชมจุดถ่ายรูป จัตุรัสทรอกาเดโร (Trocadéro) แต่เดิมบริ เวณนี้เคยใช้เป็ นสถานที่จดั งานสาคัญๆ ของประเทศอยู่
หลายครั้ง แต่โด่งดังด้วยเพราะทัศนียภาพทีท่ ่านจะสามารถเห็น หอไอไฟล (Eiffel) ได้อย่างไม่มีอะไรมาบดบัง โดย
หอส่งสัญญาแห่งนี้น้ นั ถือเป็ นสัญลักษณ์ของพาปารี สที่พลาดไม่ได้ดว้ ยประการทั้งปวง แต่ดว้ ยลักษณะที่แปลกตา
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สร้างความไม่คนุ้ เคยต่อชาวปารี ส ถึงขนาดมีการเรี ยกร้องให้ร้ื อทิ้งหลังจากงานสิ้นสุดลง แต่หอไอเฟลก็สามารถ
พิสูจน์ตวั เองและลบคาสบประหม่า จนกลายเป็ นสถานทีแ่ รกๆ ที่เมื่อมีคนพูดถึงปารี ส

หอไอเฟลถือเป็ นความก้าวหน้าทางวิศวกรรมอย่างก้าวกระโดด ด้วยความสู งถึง 324 เมตร จึงทาให้โครงสร้างเหล็ก
แห่งนี้เคยเป็ นอาคารที่สูงที่สุดในโลก และเป็ นต้นกาเนิดของการสร้างตึกสูงและหอคอยอีกมากมาย
พิเศษ !! พาท่านล่องเรือแม่น้าแซน ชมบรรยากาศรอบเมืองปารี ส เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็ น 1 ใน เมืองที่โรแมนติกที่สุด
ของโลกในอีกมุมหนึ่งโดยในระหว่างทางนั้นจะผ่านสถานที่สาคัญๆ มากมายไม่ว่าจะเป็ น สะพาน Pont de l'alma
สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 พิพิธภัณฑ์ออร์แซ และอีกมากมายถือเป็ นอีก 1 กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาปารีส
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จากนั้น

พาท่ านถ่ ายรู ปกับ ประตูชัยอาร์ กเดอทรียงฟ์ (Arc de Triomphe) วงเวียนที่เชื่อมถนน12 เส้นของปารี สไว้ โดย
สร้างขึ้นเพื่อเป็ นสดุดีทหารฝรั่งเศสที่ร่วมรบในสงครามต่างๆ โดยเฉพาะในสงครามนโปเลียน เนื่องจากเริ่ มสร้าง
ในรั ช สมัย ของพระองค์ หลัง ได้รั บ ชัย ชนะในสงครามยุท ธการที่เ อาสเทอร์ ลิ ท ซ์ เมื่ อ วัน ที่ 2 ธัน วาคม 1805
นอกเหนือจากนั้น ประตูชยั แห่งนี้ก็ยงั เป็ นที่ฝังศพทหารนิรนามในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 อีกด้วย ถัดไปไม่ไกล
นั่นคือ ถนน ช็องเซลีเซ (Champs-Élysées) ถนนที่ได้ชื่อมาจากสวนสวรรค์ของเหล่าเทพปกรนัมกรี ก ในอดีตเคย
เป็ นส่ วนหนึ่งของการขยายพื้นที่สวยหย่อมของพระราชวังตุยเลอรี โดยเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป ทรงมีพระราชดารัสให้นารู ปแบบถนนช็องเซลีเซ มาสร้างเป็ นถนนพระราชดาเนิน
กลางในกรุ งเทพมหานคร ว่ากันว่าอัตราค่าเช่าพื้นที่บนถนนแห่งนี้มีมูลค่าสูงที่สุดในยุโรป

ค่า

อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน

ที่พัก

Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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วันที่สาม

ปารีส • มหาวิหารซาเคร-เกอร์ • อาสนวิหารน็อทร์ -ดามแห่งปารีส • พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ • Duty Free • ห้างแกลเลอรี่
ลาฟาแยตต์

เช้ า

 (เช้ า / กลางวัน / เย็น)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารโรงแรม
พาท่าน แวะถ่ ายรู ปด้ านหน้ ากับ มหาวิหารซาเคร-เกอร์ (Sacre-Coeur Bacilica) ต้องอยู่ที่ย่านมงมาร์ท เป็ นอีก 1
สถาปัตยกรรมที่ถือว่าแปลกตาจากสิ่งปลุกสร้างอื่นๆในเมืองน้ าหอมแห่งนี้ สถาปนิกผูร้ ิ เริ่ มออกแบบคือ โปล อะบา
ดี โดยตัวอาคารสร้างขึ้นด้วยหิ นปูนในแบบโรมัน-ไบแซนไทน์ และแล้วเสร็ จในปี 1919 มีตานานกล่าวถึงมหา
วิหารแห่งนี้ว่า ในครั้งที่นักบุญเดนิสถูกประหารชีวิตด้วยการตัดหัว ณ บริ เวณวิหารแห่งนี้ เดนิสได้หยิบศีรษะของ
ตนขึ้นมา และเทศนาตลอดทางไปอีก 6 ไมล์ ซึ่งท่านจะสามารถเห็นภาพแกะสลักได้ที่ประตูของอาสนวิหารน็อทร์ ดามแห่งปารี สแวะถ่ ายรูปด้านหน้ า อาสนวิหารน็อทร์ -ดามแห่ งปารีส (Notre Dame Cathedral) ตั้งอยู่บนเกาะเอล
เดอลา ซีเตร นับเป็ นจุดเริ่ มต้นของการสร้างมหานครปารี สโดยถือเป็ นสิ่ งปลูกสร้างแรกที่สร้างในลักษณะโกธิก
และใช้ครี บค้ายันอาคาร ซึ่งถือเป็ นความชาญฉลาดทางวิศวะกรรมอย่างสู งในยุคนั้น โดยอาสนวิหารแห่งนี้เริ่ มก่อ
สร้าวในรั ชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 7 และได้รับการบูรณะมาอย่างต่ อเนื่อง แม้ในปั จ จุบัน ส่ ว นหลังคาที่เป็ น
โครงสร้างไม้ในยุคแรกจะพังทลายลงจากอุบตั ิเหตุในวันที่ 15 เมษายน 2019 แต่ส่วนหน้าขออาคารก็ยงั คงสู งเด่น
ตระหง่านอยู่เช่นเดิม บริ เวณโดยรอบท่านยังสามารถเลือกซื้อของฝากได้อีกมากมาย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้น

แวะถ่ายรูปด้านหน้ า พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Musée du Louvre) อดีตพระราชวังหลวงที่ปัจจุบนั เป็ นสถานที่เก็บและจัด
แสดงสมบัติล้าค่ากว่า 35,000 ชิ้น เช่น ภาพวาดโมนาลิซ่า, มาดอนน่า ออฟ เดอะ ร๊อค, ภาพวาดพระราชพิธีปราดาภิ
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เษกของจักรพรรดินโปเลียน, รู ปปั้นเทพไนกี้ และรู ปปั้นเทพวินสั แห่งมิโล เป็ นต้น จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้น้นั
คือพีระมิดแก้วที่เป็ นทางเข้าด้านหน้า ที่ออกแบบโดย ไอ.เอ็ม.เป. สถาปนิกชื่อดังชาวจีน-อเมริกนั

พาท่านเดินไปยัง ร้ านเบนลักซ์ (Benlux) ร้านค้าปลอดภาษีที่มีท้งั กระเป๋ า รองเท้า นาฬิกา น้ าหอม เครื่ องสาอาง
และเครื่ องประดับให้ท่านได้เลือกซื้อ
จากนั้น

พาท่านสู่ ที่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ห้างใหญ่สุดหรู ที่มีพ้นื ทีก่ ว่า 70,000 ตารางเมตร
ตกแต่งอย่างสวยงามราวกับพระราชวัง ประกอบไปด้วยร้านค้ากว่า 3,500 ร้านค้า ไม่ว่าจะเป็ น LOUIS VUITTON,
LONGCHAMP, PRADA, YVES SAINT LAURENT, VERSACE, SWAROVSKI, SWATCH, SAMSONITE ให้
ท่านได้อิสระช้ อปปิ้ งอย่างจุใจ
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ค่า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน

ที่พัก

Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สี่

ปารีส• บรูกส์ • จัตุรัสมาร์ เก็ต สแควร์ • เกนต์ • ปราสาทกราเวนสตีน • บรัสเซลส์

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 ( เช้ า / กลางวัน / เย็น)

เดินทางสู่ประเทศเบลเยี่ยม สู่เมือง เมืองบรูกส์ (Brugge) เมืองริ มชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงของประเทศ โดยได้รับ
เลือกให้เป็ นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี 2000 สมญานามว่าเวนิสแห่งยุโรปเหนือ เพราะเป็ นเมืองที่มี
การใช้ลาคลองในการสัญจรรอบๆ เมือง ลักษณะของเมืองนี้ลอ้ มรอบด้วยคูเมืองสองชั้นและมี อาคาร โบสถ์
บ้านเรื อน ถนนที่สะอาดสวยงาม ซึ่งส่วนใหญ่ลว้ นเป็ นสถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมิชและแบบเรเนซองค์
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาชม จัตุรัสใจกลางเมือง (Market Square) ซึ่งมีหอระฆังเก่าแก่ที่มีประวัติอนั ยาวนานและมีประติมากรรมที่งดงาม
ที่ชื่อว่า Madonna &amp; Childซึ่งเป็ นประติมากรรมที่อยู่ภายในโบสถ์พระแม่มารี มีลกั ษณะเป็ นหินอ่อนที่มกี าร
แกะสลัก โดย ไมเคิลแอน เจโล ซึ่งในปัจจุบนั ได้รับการยกย่องว่าเป็ น ยอดศิลปิ นเอกของโลกชาวอิตาเลียน

จากนั้น

เดินทางต่อไปยังอีก 1 เมืองงาม กับ เมืองเก้นต์ (Ghent) ที่หลายท่านมักเลยผ่าน โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่
กับสมัยกลางที่เข้ากันอย่างลงตัว พาท่านเดินชมตัวเมืองที่มีสิ่งปลูกสร้างมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น ปราสาทกราเวนสตีน
(Gravensteen) ที่เคยเป็ นดัง่ ศูนย์กลางของเมือง เด่นตระหง่านอยู่ราวกับเทพนิยาย ทั้งยังมี อาสนวิหารเซ็นท์บาโว
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(Saint Bavo's Cathedral) และ โบสถ์เซนต์นิโคลัส (St.Nicholas’s Church) 2 สถานสถานที่เป็ นดัง่ ศูนย์รวมใจของ
ชาวเมือง ที่ยืนหยัดผ่านกาลเวลามานานหลายศตวรรษ

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่กรุ ง บรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม สถานที่ต้งั สานักงานใหญ่
องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรื อนาโต้
ค่า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน

ที่พัก

Gresham Belson Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ห้า

บรัสเซลส์ • อนุสรณ์อะโตเมี่ยม • กร็อง-ปลัส • รอตเตอร์ ดัม • อัมสเตอร์ ดัม  (เช้ า / กลางวัน / เย็น)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชมและถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะโตเมีย่ ม (Atomium) ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้า
โลก“เอ็กซ์โป” เมื่อปี ค.ศ.1958ถูกสร้างขึ้นโดยจาลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริ สตัล โดยขนาดใหญ่กว่า
โมเลกุลของจริ งถึง 165 พันล้านเท่า
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จากนั้น

เข้าสู่ จตั ุรัสกลางเมือง จัตุรัสกรองด์ ปลาสต์ (Grand Place) ที่มีชื่อเสี ยงกล่าวขานกันว่า เป็ นจัตุรัสที่สวยที่สุดแห่ง
หนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส นอกเหนือจากนั้นยังมีสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นของที่ระลึก แบรนด์เนม ขนม สินค้าแฮนเมด และอีกมากมายให้ท่านได้เลือกสรรค์

นาชมและถ่ายรูปกับ เมเนเก้นพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็ นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกาลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะ
อย่ า งน่ า รั ก เมเนเก้น พี ส ผู ้สร้ า งประวัติศ าสตร์ แ ละต านานพื้น เมื อ งของชาวเบลเยี่ย มซึ่ งมี ก ารเล่ าขานกัน มา
หลากหลายตานาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกาลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและ
ป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงทารู ปแกะสลักนี้ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ

จุด เด่น ของรู ปปั้ นเมเนเก้นพีส คือแต่ละวัน หนู น้อยคนนี้ก็จ ะแต่งตัวไม่เหมือนกัน บางทีเป็ นชุดประจ าชาติของ
ประเทศต่างๆ บางทีเป็ นชุดเทศกาลนั้นๆ ต้องมาลุน้ กันวันที่เดินทางว่าจะได้รูปกับหนูนอ้ ยในชุดไหนกัน !!!!!!
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เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้ อมเมนูของหวานท้องถิ่นสุดคลาสสิก กับเบลเยี่ยมวาฟเฟิ ล
นาท่านเดินทางสู่ รอตเตอร์ ดัม (Rotterdam) เมืองท่าหลัก และเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ามาส ในปี ค.ศ. 2007 เมืองนี้ได้รับการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเป็ นเมืองแห่งสถาปัตยกรรม และใน
ปัจจุบนั เมืองรอตเตอร์ดมั เป็ นศูนย์กลางการค้าโลกในยุโรป อเมริ กา และแอฟริ กา ทาให้ที่นี่มีระบบการขนส่งทีด่ ี ไม่
ว่าจะเป็ นการขนส่งระหว่างประเทศหรื อภายในประเทศ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดินรถบัส รถราง และรถไฟ ที่ตอ้ งสะอาด
และตรงเวลา นาท่านถ่ายรูปกับ บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส (Kiji kubus The Cubic Houses) กลุ่ม อาคารเหลืองขาวทรง
ลูกเต๋ า 39 หลังซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดยสถาปนิกนาม Piet Bloem แวะ
ถ่ายรู ปศาลาว่าการประจาเมืองรอตเทอร์ดาม (City Hall of Rotterdam)หนึ่งในอาคารที่เก่าแก่ของเมือง

จากนั้นเดินทางเข้าสู่ กรุงอัมสเตอร์ ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศและศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจ พาณิช
ยกรรม
ค่า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน

ที่พัก

Apollo Hotel Almere City Centre หรือเทียบเท่า 4 ดาว

BT-EUR04_EK_MAR_MAY_20

วันที่หก

หมู่บ้านกังหัน ซานสคันส์ • หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม • หมู่บ้านกีร์ธูน • อัมสเตอร์ ดัม
 (เช้ า / กลางวัน / เย็น)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ ( Zaanse Schans) หมู่บา้ นที่มีการอนุรักษ์กังหันลมและบ้านเรื อน
ดั้งเดิมของฮอลแลนด์ซ่ ึงปัจจุบนั เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์เปิ ดให้เข้าชมวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวดัชต์ที่ใช้กงั หันลมกว่า
ร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 โดยทาหน้าที่ผลิตน้ ามันจากดอกมัสตาร์ดกระดาษงานไม้
นอกจากนี้ภายในหมู่บา้ นแห่งนี้ยงั มียงั มีโรงสาธิตวิธีการทาชีส ทาขนม ทารองเท้าไม้ ที่น่าสนใจ
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จากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ หมู่ บ้ านชาวประมงโวเลนดั ม
(Volendam) นาท่านสัมผัสวิถีชีวิตของเมืองชาวประมงที่เรี ยง
รายไปด้ว ยอาคารบ้านเรื อนเก่าแก่ รวมไปถึ งท่าเรื ออัน แสน
คึกคักของเมืองที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวมากมาย อีกทั้งยังเป็ น
เมืองที่ยงั คงอนุรักษ์อนุรักษ์วฒั นธรรมการแต่งกายแบบดั้งเดิม
ของชาวดัตช์ไว้ที่เมืองนี้อิสระให้ท่านได้ชมเมืองและเลือกซื้อ
ขอวงฝากของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านมุ่งหน้ าสู่ หมู่บ้านกีธูร์น(Giethoorn Village) เยี่ยมชมเมืองที่ได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” เมือง
เล็กๆที่มีผูค้ นอาศัยอยู่ประมาณ 2,600 คนเป็ นหมู่บา้ นที่ปราศจากถนนหมู่บา้ นที่เต็มไปด้วยคลอง ทะเลสาบ จึงทา
ให้ปราศจากมลพิษผูค้ นในหมู่บา้ นจะเดินทางโดยการใช้เรื อเป็ นพาหนะโดยลัดเลาะคลองที่มีความยาวประมาณ 7.5
กิโลเมตรอิสระให้ท่านเที่ยวชมหมู่บา้ นแห่งนี้ พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศของหมู่บา้ น unseen
แห่งเนเธอร์แลนด์
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การล่ องเรื อไม่ รวมอยู่ในราคาทัวร์ หากท่ านสนใจขับเรื อเที่ยวด้ วยตัวเอง สามารถติดต่ อหัวหน้ าทัวร์ เพื่อทดลองร่ วมกิจกรรมได้
ค่าใช้ จ่ายประมาณ 20 ยูโร / ท่าน **มีเวลาเพียงพอให้ท่านได้ที่สนใจ**
ค่า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน

ที่พัก

Apollo Hotel Almere City Centre หรือเทียบเท่า 4 ดาว
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วันที่เจ็ด

สวนเคอเคนฮอฟ (ทั้งช่ วงเช้ า) • อัมเตอร์ ดัม • ล่องเรือหลังคากระจก • สถาบันสอนการเจียระไนเพชร •
จัตุรัสดัมสแควร์ ท่าอากาศยานสคิปโฮลอัมสเตอร์ ดัม • ดูไบ

เช้ า

 (เช้ า / กลางวัน / - )

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาท่านเดินทางสู่เมืองลิสเซ่ (Lisse) อันเป็ นที่ต้ งั งของ สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) อันโด่งดังของเนเธอร์แลนด์
เข้าชมภายในสวน โดยสวนดอกไม้แห่งนี้ถูกแต่งเต็มความสวยงามของไม้ประดับเต็มพื้นที่กว่า 200 ไร่ โดยไฮไลท์
อยู่ที่ เทศกาลสวนทิวลิป ที่จดั ขึ้นระหว่างวันที่ 21 มี.ค. – 10 พ.ค. เพียงปี ละ 1 ครั้งเท่านั้น การันตีความสวยงามจาก
สถิติผเู ้ ข้าร่ วมงานกว่า 1.55 ล้านคนในปี 2019
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มากไปกว่านั้น ที่ยงั จัดแสดงดอกทิวลิปสีเหลืองนวล ที่นายกลาส คูไดค์
เกษตรกรชาวดัตช์ได้ ซึ่งได้รับความประทับใจมาจากครั้งเมื่อวันที่ 9
มิถุนายน พ.ศ. 2549 ในวาระที่ลน้ เกล้ารัชกาลที่ 9 เสด็จครองสิริราช
สมบัติครบ 60 ปี พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมใจใส่เสื้อสี เหลืองเฝ้ารับเสด็จ
ฯ จากในวันนั้นนายกลาส จึงได้พฒั นาสายพันธุ์และขอพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตตั้งชื่อดอกทิวลิปสายพันธุ์ใหม่ที่นามว่า

“คิงภูมิพล”

(King Bhumibol)

สวนเคอเคนฮอฟจะใช้ดอกทิวลิปในการตกแต่งกว่า 7 ล้านดอก จาก 800 สายพันธุ์ ซึ่งถือว่ามากที่สุดแห่งหนึ่ งในโลก
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เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้น

กลับเข้าสู่กรุ งอัมสเตอร์ดมั นาท่าน ล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเข้าตามลาคลองสัมผัสชีวิตความเป็ นอยู่ รวมทั้ง
สภาพบ้านเรื อนเก่าแก่อนั งดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรื อนอันสวยงามอย่างมี
เอกลักษณ์นาท่านเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มชี ื่อเสียงท่านจะได้สัมผัสและเรี ยนรู ้พ้นื ฐานในการดูและ
การเจียระไนเพชรในรู ปแบบต่างๆ
พร้อมกันนั้นยังได้มีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงานและท่าน
สามารถเลือกชมสินค้าอื่น อย่างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย อาทิ เช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUERIWC,
PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARDรวมไปถึงนาฬิกาแฟชัน่ อย่าง
GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE , EMPORIO ARMANI, SWATCH,MICHEAL KORS, TOMMY
HILFIGER ฯลฯ
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จากนั้น

นาท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าที่บริ เวณ จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์
สงครามเพื่อราลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ตเคยใช้
เป็ นพระราชวังหลวงในช่วงที่จกั รพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรื องอานาจ อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม ณ
ห้างสรรพสินค้าใจกลางจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสคิปโฮล อัมสเตอร์ ดัม(Schiphol Intl’ Airport) เพื่อให้
ท่านได้มีเวลาทาการคืนภาษี (Vat Refund)
21.50 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ EK150
**บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง

วันที่แปด

ดูไบ • สุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ

(-/-/-)

06.30น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย3ชัว่ โมง) ให้ท่าน
ผ่อนคลายอริ ยบทระหว่างรอเวลาเปลี่ยนเครื่ อง

09.30น.

ออกเดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ EK370 **บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง**

18.40น .

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดว้ ยความประทับใจ
**************************************************************

หมายเหตุ:

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรื อสลับกันได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั
สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที่ในยุโรปอาจปิ ดในวันอาทิตย์
หรื ออาจะมีการปิ ดปรับปรุ ง หรื ออาจทาการจองไม่ได้เนื่องจากต้องรอกรุ๊ปคอนเฟิ ร์มก่อนทาการจอง หากวันเดิน
ทางตรงกับวันเหล่านี้ โดยทางบริษทั ฯจะคานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ
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และขอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานที่ที่แน่นอน
ก่อนเดินทาง

และเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว (หน่ วย : บาท)

มหัศจรรย์ EUROPE TULIP FESTIVAL 8 วัน 5 คืน
ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์ แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กาหนดการเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่
/ เด็กพักกับผุ้ใหญ่ 1 ท่าน
(พักห้องละ 2 ท่าน)

ราคาเด็กอายุ 2-11 ปี
บริบูรณ์
เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กอายุ 2-11 ปี
บริบูรณ์
ไม่เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

24 – 31 มี.ค. 63

49,900

48,900

47,900

9,000

7 – 13 เม.ย. 63

57,900

56,900

55,900

10,000

24 – 1 พ.ค. 63

52,900

51,900

50,900

9,000

3 – 10 พ.ค. 63

52,900

51,900

50,900

9,000

** คณะเดินทางจานวน 25-30 ท่านต่อกรุ๊ป **
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชั้นธุรกิจ EK (BKK-CDG/AMS-BKK) เพิ่มเงินจากราคาเดิม ** กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้ าที่ค่ะ **
ในกรณีลกู ค้ามีตั๋วแล้ว EK (BKK-CDG/AMS-BKK)
เด็กอายุตา่ กว่า 2 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ

ราคา (บาท)

100,000 – 150,000
19,000
28,900
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อัตราค่าบริการรวม
✓ ตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด (Economy Class) ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (BKK-CDG/AMS-BKK) สายการบินเอมิเรสต์ (EK)
✓ ภาษีน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
✓ ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 30 กก. ต่อ 1 ใบ และกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง Hand Carry 7 กก. ต่อ 1 ใบ
ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่ องของน้ าหนักกระเป๋ าการสะสมไมล์หรื ออื่นใดที่เป็ นประกาศจากสาย
บินทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ
✓ ค่าที่พกั โรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
✓ ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวคนไทย
✓ ประกันอุบตั ิเหตุ / ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 50,000 USD เงื่อนไขเป็ นไปตามกรมธรรม์
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบตั ิเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ ครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบตั ิเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุม้ ครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุม้ ครองโรคประจาตัวของผูเ้ ดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม












ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท ชาระพร้ อมค่ามัดจาทัวร์
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์-โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, มินิบาร์และซักรี ด ที่ไม่ได้ระบุ
ไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่ง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริ ษทั ฯ
ไม่รวมน้าดื่ม
ทิปสาหรับคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น 2 ยูโร/ท่าน/วัน รวมทั้งทริ ป 12 ยูโร/ท่าน
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ 1 ยูโร / ท่าน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร/ท่าน/วัน รวมทั้งทริ ป 8 วัน 24 ยูโร/ท่าน
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เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
การจองทัวร์ :
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณี ไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริ ษทั จะขอเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการ
เดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิม่ เพื่อทาการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
• กรุ ณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า
30 วันมิฉะนั้น ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่อนเดินทาง 45 วัน)

กรณียกเลิก :
• ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้องทาก่อนการเดินทาง 45 วัน บริ ษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ท้ งั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุด
เทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้งั นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ น
จริ ง

เงื่อนไขอื่นๆ :
• กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตัว๋ ภายใน เช่น (ตัว๋ เครื่ องบิน, ตัว๋ รถทัวร์, ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋ หรื อชาระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรื อเวลาบิน โดย
ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
• ในการจองทัวร์ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณี
ที่ท่านทาการจองเข้ามาล่าช้ากว่าที่กาหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
• หลังการจองทัวร์ และชาระค่ามัดจา กรุ ณาแนบสแกน COPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลคาร้องในการขอยื่นวีซ่า
ส่งกลับมา เพื่อกรอกข้อมูลขอคิวในการยื่นวีซ่า
• กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผล
ใดๆ ซึ่งเป็ นการพิจารณาจากสถานทูต ให้ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการรับผิดชอบทุก
กรณี
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• กรณีท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็ นการพิจารณาจากสถานทูต ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี

โรงแรมที่พัก
❖ สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริ ษทั ฯขอแนะนา
ให้ท่านเปิ ดห้องพักเป็ นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Single) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบั เตียงพับเสริ ม หรื อไม่
มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย โดยท่านจะต้องชาระส่วนต่างของห้องพักเดี่ยวด้วยตัวท่านเอง
❖ การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทาให้ห้องพักแบบเดี่ยว Single ห้องคู่ Twin/Double
อาจจะไม่ติดกันหรื ออยู่คนละชั้น
❖ โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กบั การ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
❖ กรณี มีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
❖ โรงแรมในยุโรปส่ วนมากจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่า จะมีบริ การเครื่ องปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
➢ บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
➢ เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดิ นทาง
เป็ นสาคัญ
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ ยว
เท่านั้น (หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริ ษ ัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้)
➢ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯหรื อเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิด ชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบัติ เหตุ ในรายการท่องเที่ยว (ซึ่ งลูก ค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ที่เกิด เหตุสุด วิสัย ซึ่ งอยู่น อกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของบริ ษทั ทัวร์)
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➢ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ต ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรี ยบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรื อในกรณีที่กระเป๋ าเกิดสูญหายหรื อชารุ ดจากสายการบิน
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
➢ ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงิน และไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามันหรื อค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ปรับ
ราคาตัว๋ ดังกล่าว
➢ เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วนผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทั้งหมด
➢ กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้งั หมด
➢ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทาให้ท่าน
โดนปฏิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทา
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาการจองทัวร์
➢ กรณี มี “คดี ค วาม” ที่ไม่อนุ ญาติให้ท่านเดิ นทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรื อไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชดั เจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชดั เจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
➢ กรณี ใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มน้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์ อย่างละเอียดทุกหน้ า
อย่างถ่องแท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่านเอง**
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เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น (ประเทศฝรั่งเศส)
ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า TLS CONTACT (ตึกสาทรซิตที้ าวเวอร์ )
การยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสื อเดินทางออกมาใช้ ได้
ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 7- 15 วันทาการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทาง
สถานทูต หรือ อาจช้ าหรือเร็วกว่ากาหนดขึน้ อยู่กับสถานทูต

หนังสื อเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชารุ ด (หนังสือเดินทางเล่ม
เก่า กรุ ณานามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)
***สาหรับหนังสื อเดินทาง ต้องใช้ เป็ นหนังสื อเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เท่านั้น ห้ามใช้ หนังสื อเดินทางราชการ
(สีน้าเงิน) หนังสื อเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสื อเดินทางบุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด***
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รูปถ่าย รู ปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จานวน 2 ใบ
(พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รวบผม ให้เห็นหู เห็นคิว้ ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์
รู ปไม่เลอะหมึก) สถานทูตอาจมีการเปรียบเทียบรู ปถ่ายของท่านกับวีซ่า ที่ท่านเคยได้รับย้อนหลงไป 6 เดือน
หากพบว่าท่านใช้รูปถ่ายเคยมีวีซ่าที่เกิน 6 เดือนแล้ว ท่านต้องถ่ายรู ปใหม่ ทางสถานทูตฯ
เข้มงวดเรื่ องรู ปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด ท่านอาจต้องเสียเวลาไปถ่ายรู ป
และต้องมาแสดงตัวใหม่ในการยื่นวีซ่า

3. หลักฐานการทางาน
• เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) ที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3
เดือน หรื อ สาเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403)
• กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทางาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รู ปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน
เป็ นตัน
• พนักงานทั่วไป หนังสือรับรองการทางาน จากบริษทั ฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่ มทางาน พร้ อมระบุวันลา
และประเทศทีเ่ ดินทางตามโปรแกรม (ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต
ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
• นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรี ยนที่ออกจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)
ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
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4. หลักฐานการเงิน
• กรณีผ้เู ดินทางออกค่าใช้ จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ย้อนหลัง 3 เดือน
ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น (รบกวนลูกค้าทารายการเดินบัญชี โดยการฝากหรื อถอน ก่อน 1-2 วัน แล้ว ค่อยขอ
Statement เพื่อให้อพั เดทไม่เกิน 15 วันหรื ออยู่ในเดือนที่ยนื่ วีซ่า
• กรณีผ้เู ดินทางไม่ได้ออกค่าใช้ จ่ายเอง ใช้สาเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 3 เดือน (ของผูท้ ี่ออก
ค่าใช้จ่าย)
• **Bank Statement จะต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขที่บญั ชีครบทุกตัว และจะต้องมี
แสดงทั้งหมดในทุก ๆ หน้า
• ***Bank Statement หากธนาคารออกมาเป็ นรู ปแบบที่เป็ นตัวครึ่ งกระดาษ A4 ไม่สามารถใช้ยื่นได้ รบกวนแจ้ง
ธนาคารให้ออกเป็ นรู ปแบบฉบับเต็มเท่านั้น
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีตดิ ลบ Bank Statement ที่ปริ้นจากอินเตอร์ เน็ต
บัญชีฝากประจา บัญชีกระแสรายวัน บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร
ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสินธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ**

5. เอกสารส่ วนตัว
• สาเนาทะเบียนบ้าน
• สาเนาบัตรประชาชน
• สูติบตั ร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )
• ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)
• ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)
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6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้ อมบิดา
• หากเด็กเดินทางไปกับบิดมารดา
า จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุ
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
• หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
• หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้ อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้า
พาสปอร์ตบิดาและมารดา
*สาหรับหนังสื อยินยอมนั้น ให้ขอเอกสารเป็ นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทางสานักงานเขต หรืออาเภอ*
• กรณีเด็กที่บดิ า-มารดาหย่าร้ าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูม้ ีอานาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
• กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบั บุตรที่สถานทูต
ด้วย
• ท่านไม่จาเป็ นต้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซ่าเท่านั้น

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
** หมายเหตุ **
•
•
•
•
•

เอกสารตัวจริ งที่ตอ้ งนาติดตัวมาในวันที่ตอ้ งสแกนลายนิ้วมือ
บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบตั ร (กรณีอายุต่ากว่า 18 ปี )
สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซ่า
เวลาการอนุมตั ิผลวีซ่าจะอยู่ 7-15 วัน ทาการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรื อ ในบางกรณี
อาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าที่กาหนด
ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าดาเนินการของทัวร์
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การพิจ ารณาผล VISA ขึน้ อยู่ กับ ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริ ษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับ การพิจารณาใดๆทัง้ สิ ้น
บริษัทเป็ นเพียงตัวแทนที่คอยอานวยความสะดวกในการยื่นวีซา่ เท่านัน้ ข้ อมูลและเอกสารทุกอย่างต้ องเป็ นความจริงความ
บิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไม่ผา่ นทุกกรณี ***

ข้อมูลคาร้ องขอยื่น วีซ่า ประเทศฝรั่งเศส (โปรดระบุข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ)
***** กรุ ณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนทุกข้ อ เพื่อเป็ นประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่า *****

แบบฟอร์ มสาหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าประเทศฝรั่งเศส
1.) ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง
ชื่อและนามสกุล __________________________________________________
ชื่อและนามสกุลเก่า(ถ้ามี) __________________________________________________
ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) ________________________________________
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก
วัน/เดือน/ปี เกิด ค.ศ.
สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________

________________________

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว
ที่อยู่ปัจจุบนั (ที่สามารถติดต่อได้) ________________________________________________________________
โทรศัพท์มือถือ _______________________________ E-mail : _______________________________
สถานภาพ :
โสด
สมรสโดยจดทะเบียนสมรส
สมรสไม่ได้จดทะเบียน
หย่า
หม้าย
วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลี่ยนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ) ____________________________
ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) ___________________________________
วัน/เดือน/ปี เกิด ค.ศ. ของคู่สมรส ________________________
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สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกี่ยวกับอาชีพ, หรือถ้ากาลังศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานทีศ่ ึกษา และลงรายละเอียดอื่นๆ
ลงในช่ องว่าง
3.1) ชื่อบริ ษทั ที่ทางาน, โรงเรี ยน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
___________________________________________________________________________________
3.2) ที่อยู่ของบริ ษทั ที่ทางาน, โรงเรี ยน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
___________________________________________________________________________________
3.3) งานปัจจุบนั ทาอาชีพ โปรดระบุตาแหน่ง (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย)
___________________________________________________________________________________
3.4) เบอร์โทรศัพท์ที่ทางาน หรื อเบอร์โทรศัพท์สถาบันที่ทา่ นกาลังศึกษาอยู่ _______________________________
4.) ข้อมูลเกีย่ วกับการเดินทางไปต่างประเทศ
4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ)
มี วันที่ออกวีซ่า และวันที่หมดอายุวีซ่า ให้ตรวจสอบที่หน้าเชงเก้นที่ท่านเคยเดินทาง
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวีซ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวีซ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวีซ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวีซ่า ___________________
ไม่เคยมีวีซ่าเชงเก้น
4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้น โปรดระบุวนั ที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด
(ผูส้ มัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด
ได้จากหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดที่ท่านเคยเดินทาง)
ประเทศ ______________ วันที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด ___________________
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5.) ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง
ออกค่าใช้จ่ายเอง
มีผอู ้ อกค่าใช้จ่ายให้

ระบุชื่อ

ความสัมพันธ์

