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France Belgium Netherlands 8 D 5 N 

ปารีส – บรจูจ ์– เกนท์ – บรสัเซลส ์– รอตเทอดาม 
อมัสเตอรด์มั – กีรธ์ฮอรน์ – ลิซเซ่ – ซานน์สคนัส ์

 

 
 

พิเศษ!! ชมเทศกาลดอกทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ  
ล่องเรือชมวิวเมืองกีรธ์ฮอรน์ 

Hub Group 
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วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดไูบ  
17.00 น.    พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจา้หน้าท่ีใหก้ารตอ้นรับ

พรอ้มอ านวยความสะดวก 
20.35 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK373 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
วนัท่ีสอง ดไูบ  - ปารีส 
00.50 น.      แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ 
03.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK71 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

บนเคร่ือง) 
08.00 น.   เดินทางถึงปารีส ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองกอ่นจะออกเดินทางเขา้สู่ต ัวเมืองปารีส เพ่ือชมเมืองส าคญัและ

ศูนยก์ลางยุโรปตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 17 จนถึงปจัจุบนั แน่นอนวา่มาถึงปารีสแลว้ก็ตอ้งไมพ่ลาดท่ีจะไปแวะถา่ยรูป
กบัสญัลกัษณ์คูบ่า้นคูเ่มือง หอไอเฟล (Eiffel Tower) หอคอยสูง 324 เมตรแห่งน้ีเคยไดช่ื้อวา่เป็นส่ิงกอ่สรา้งท่ี
สูงท่ีสุดในโลกมาแลว้ในชว่งปี 1889-1930 และท่ีไมไ่กลจากหอไอเฟลน้ีเองก็เป็นท่ีตัง้ของ ประตูชยัอารค์เดอทรี
ยงฟ์ (Are de Triomphe) อนุสรณ์สถานแห่งชยัชนะขนาดใหญแ่ห่งน้ีต ัง้อยูใ่จกลาง จตุัรสัชารล์ เดอ โกล 
(Place Charles de Gaulle) จุดเร่ิมตน้ของถนน 12 สายส าคญัของปารีส ซ่ึงรวมถึง ถนนชองเซลิเซ 
(Champs-Elysees) ถนนท่ีนักชอ้ปป้ิงทุกคนตอ้งรูจ้กัดี เพราะตลอดความยาว 1.9 กิโลเมตรจะเรียงรายไปดว้ย
รา้นคา้มากมาย เต็มไปดว้ยแบรนดช์ ัน้น าใหไ้ดเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งเต็มท่ี เพราะหน่ึงในจุดเดน่ของปารีสก็ตอ้งบอกวา่
เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงช ัน้น าน่ีเอง 

 

   
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 เท่ียวชมเมืองปารีส น าทา่นถา่ยภาพบริเวณ พิพิธภณัฑลู์ฟวร ์(Louvre Museum) ซ่ึงภายในไดเ้ก็บผลงานศิลปะ

เอาไวม้ากกวา่ 380,000 ช้ินเลยทีเดียว และตอ้งไมพ่ลาดถา่ยรูปเช็คอินกบัพีระมิดแกว้ขนาดใหญท่ี่ถือเป็นหน่ึงใน
การออกแบบอยา่งเกไ๋ก ๋น าทุกทา่นชอ้ปป้ิงสินคา้ Duty Free ท่ีรา้น เบนลักซ ์(Benlux) รา้นคา้ท่ีมากมายดว้ย
สินคา้ช ัน้น าจากแบรนดด์งั ในราคาปลอดภาษี ไมว่า่จะเป็นน ้าหอม เคร่ืองส าอาง นาฬิกา เคร่ืองประดบั และอ่ืนๆ 
อีกมากมาย ไมว่า่จะเป็น Armani, Calvin Klein, Burberry, Dior และอีกหลายแบรนดใ์หเ้ลือกซ้ือ ริมฝั่งแมน่ ้า
เซนของปารีสยงัเป็นท่ีตัง้ของอีกหน่ึงแลนดม์าร์กส าคญั มหาวิหารน็อทเทอดาม (Notre-Dame de Paris) 
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มหาวิหารของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกอายุเกือบ 700 ปีน้ี เป็นหน่ึงในโบสถท่ี์ใหญท่ี่สุดและเป็นท่ีรูจ้กัมาก
ท่ีสุดในโลก ตวัโบสถไ์ดถู้กออกแบบในศิลปะสไตลโ์กธิค ตกแตง่ดว้ยกระจกสีท่ีเขา้กนัไดอ้ยา่งลงตวั     

        เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Mercure Orly Paris Rungis หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม ปารีส – เซอรริ์ส – La Vallee Village Outlet – ปารีส 
เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 ออกเดินทางไปยงัเมือง เซอรริ์ส (Serris) เพ่ือไปชอ้ปป้ิงกนัใหเ้ต็มท่ีท่ี La Vallee Village Outlet เอาทเ์ลท

กลางแจง้ท่ีอดัแน่นไปดว้ยสินคา้และแบรนดคุ์ณภาพจากท ัว่โลก
กวา่ 110 แบรนด ์CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, 
BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, 
BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, 
DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, DOLCE & 
GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ แถมเป็นเอาทเ์ลทท่ีอยู่ห่างจาก
ปารีสเพียงแค ่30 นาที และราคาโปรโมช ัน่ท่ีรับรองวา่ถูกใจขาช ้
อปท ัง้หลายแน่นอน   

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั 
 จากนั้นก็ไดเ้ดินทางกลบัมายงักรุงปารีส เพ่ือชอ้ปป้ิงกนัตอ่ท่ีอีกแหลง่ชอ้ปป้ิงท่ีเราไมพ่ลาดแวะไปก็คือ "แกลลอร่ี 

ลาฟาแยตต"์ (Galeries Lafayette) หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญช่ื่อดงัใจกลางกรุงปารีส โดยท ัง้ 9 ช ัน้นั้นแน่น
ขนัดไปดว้ยสินคา้แบรนดต์า่งๆ ไมว่า่จะเป็นแบรนดไ์หน สญัชาติอะไรก็สามารถหาซ้ือไดท่ี้หา้งแกลลอร่ี ลาฟา
แยตตน้ี์ แถมยงัสามารถท า Tax Refund ไดท่ี้หา้งน้ีไดเ้ลยดว้ยสะดวกมาก 

เย็น  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Mercure Orly Paris Rungis หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีส่ี  ปารีส – บรูจจ ์– เกนท ์- Oudenaarde 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
                    เดินทางออกจากกรุงปารีส ประเทศฝรั่ งเศส มุ่งหนา้ไปยงั ประเทศ

เบลเยียม โดยจุดหมายของเราอยูท่ี่ เมืองบรูจจ ์(Brugge) บรูจจ์
เป็นเมืองเล็กริมทะเลสาบท่ีมีทรงเป็นเหมือนรูปไขข่นาดประมาณ 
138 กวา่ตารางกิโลเมตร โดยรอบเมืองจะมากดว้ยล าคลองนอ้ยใหญ่
ท่ีซอกซอนอยูท่ ัว่เมือง ท าใหไ้ดช่ื้อวา่เป็นเมืองแห่งสายน ้าและเมือง
แหง่อาคารสวยร ่ ารวยโบสถวิ์หารดงัเชน่ท่ีใครๆ พากนัมอบสมญานาม
ใหก้บับรูจจว์า่ “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ”  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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เท่ียวชมบรรยากาศสวยๆ ของเมืองบรูจจ ์พรอ้มชมแลนดม์าร์ก
เด่นๆ ของเมืองไม่ว ่าจะเป็น มาร์เก็ต สแควร์ (Market 
Square) ยา่นใจกลางเมืองบรูจจเ์หมาะท ัง้จะเดินเท่ียว นั่งรถมา้
หรือนั่ งเรือชมคลองท่ี มีอยู่มากมายหลายสาย มีอาคาร 
สถาปัตยกรรมแบบโกธิก บารอก เรเนซองส์ปะปนกนัอยู่
ละลานตาบอกไดเ้พียงสัน้ๆ วา่สวยงามมาก ออกเดินทางตอ่ไป
ยงัเมือง เกนท ์(Ghent) หน่ึงในเมืองใหญข่องเบลเยียม ท่ียงั
อนุรักษ์อาคารบา้นเรือนเกา่แกเ่อาไว ้สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมจากยุคกลาง และโบสถเ์กา่แก ่เราจะไดเ้ห็น
ปราสาทเกา่แกข่นาดใหญท่ี่มีมาตัง้แตยุ่คกลาง ปราสาทกราเวนสตีน (Gravensteen) ท่ีเคยเป็นท ัง้ท่ีอยูอ่าศยั
ของขุนนาง ศาลาวา่การ และคุก ปจัจุบนัไดถู้กบูรณะและใหน้ักท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชมภายใน และท่ีใจกลางเมืองเกา่
เกนทเ์ราจะไดเ้ห็น โบสถเ์ซนตนิ์โคลัส (St. Nicholas’s Church) โบสถ์ขนาดใหญ่อลังการและมากดว้ย
ประวติัศาสตร์ส าคญั โบสถเ์ซนตนิ์โคลสัน้ีมีอายุกวา่ 700 ปี สวยสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิค มาท่ีเมือง
เกนทก็์ตอ้งมาชมโบสถนิ์โคลสัน่ีละ จากโบสถเ์ซนตนิ์โคลสั เดินไปอีกนิดก็จะเจอกบัหอคอยสูงใหญข่อง มหา
วิหารเซนตบ์าโว (St. Bavo’s Cathedral) โบสถโ์บราณท่ีสามารถยอ้นประวติัไปไดก้วา่ 1,000 ปี แตย่งังดงาม
ดว้ยการตกแตง่และออกแบบในศิลปะสไตลโ์กธิค ถือเป็นอีกหน่ึงจุดเช็คอินเมืองเกนทท่ี์ไมค่วรพลาด 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Leopold Oudenarde หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้  Oudenaarde – บรสัเซลส ์– รอตเทอดาม – อมัสเตอรด์มั - Lelystad 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสูเ่มือง บรสัเซลส ์(Brussels) ศูนยก์ลางการบริหารและพฒันาประเทศ โดยเฉพาะการเป็นท่ีตัง้ของ

หน่วยงานราชการ องคก์รระหว่างประเทศ และเป็นศูนยร์วมสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวเกา่แกจ่นถึงใหม่ร่วมสมยั จะเดินเทา้ชมพิพิธภณัฑก็์มีมากมาย
ชมวนัเดียวไมมี่หมด ถา้เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงก็ย่ิงไมต่อ้งขยายความเพราะมี
มากท ัง้ตลาดจนถึงหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั แตม่าถึงเบลเยียมก็ตอ้งแวะไป
ชมจตุัรัสท่ีไดช่ื้อวา่ สวยท่ีสุดในโลก จตุัรสักรองด ์ปลาซ (Grong Plas) 
ไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกเ้ม่ือปี 1983 แตส่รา้งมา
ตัง้แต่ศตวรรษท่ี 15 ลอ้มดว้ยบรรดาอาคารเกา่ท่ีออกแบบสรา้งตามแบบ
สถาปัตยกรรมบารอก โกธิกและนีโอโกธิก ซ่ึงส่วนใหญ่ลว้นเป็นอาคาร
ส่ิงกอ่สรา้งท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ของประเทศ ครึกคร้ืนเพราะมี
รา้นคา้ รา้นอาหาร โรงแรมท่ีพกั ศิลปินวาดภาพ กลางลานจดัเป็นเหมือน
ตลาดขายตน้ไมด้อกไม ้ทา่มกลางความสวยงามของอาคารต่างๆ รอบ
จตุัรัสกรองด ์ปลาซแลว้ ศาลาว่าการกรุงบรสัเซลส์ (Brussels Town 
Hall) ยงัเป็นอีกส่ิงกอ่สรา้งหน่ึงประจ าเมืองท่ีสวยงามโดดเดน่และน่าสนใจ ตวัอาคารก็วา่สวยแลว้จากการตกแตง่
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อยา่งละเอียดใหทุ้กมุมประดบัประดาตวัรูปปัน้นักบุญทัง้หลาย เช่ือวา่ใครก็ตามท่ีไดไ้ปเท่ียวบรัสเซลลสโ์ดยเฉพาะใน
ยา่นจตุัรัสกรองด ์ปลาซเป็นตอ้งพากนัไปชม แมนเนเกน พิส (Manneken Pis) รูปหลอ่เด็กนอ้ยเปลือยกายสูง
เพียงประมาณ 60 เซนติเมตรท่ีดงัระเบิดไปท ัว่โลกดว้ยเอกลกัษณ์ท่ีไมเ่หมือนใครเพราะเจา้เด็กคนน้ีอยูใ่นอิริยาบทท่ี
ก าลงัยืนฉ่ีชวนใหอ้มย้ิมดว้ยความน่าเอ็นดูเม่ือไดพ้บเห็น 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 แลว้ก็ไดเ้วลาตอ้งโบกมือลาเมืองบรัสเซลส์ เพ่ือไปเท่ียวกนัต่อท่ีเมือง รอตเทอดาม (Rottedam) ประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์เมืองทา่ท่ีใหญท่ี่สุดอีกแหง่หน่ึงของโลกและเป็นจุดเทียบทา่ของเรือขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ ท า
ใหเ้มืองรอตเทอดามมีความทนัสมยัและมากดว้ยอาคารสวยแปลกตา และเราก็ไมพ่ลาดท่ีจะไปเท่ียวชมและเช็คอิน
ท ัง้ สถานีเซ็นทรลั (Centraal Station) ศูนยก์ลางการคมนาคมของเมืองรอตเทอดาม พรอ้มท ัง้ออกแบบอาคาร
ใหดู้สวยทนัสมยัทีเดียว ตลาดรอตเทอดาม (De Markthal) ตลาดกลางเมืองท่ีมากมายดว้ยสินคา้และอาหาร
หลายชนิด จุดเดน่ของตลาดแห่งน้ีคือหลงัคาท่ีสรา้งขึ้นครอบตลาด ใหผู้ค้นไดม้าเลือกซ้ือไมว่า่สภาพอากาศจะเป็น
อยา่งไร และเม่ือตกเย็นท่ีเพดานจะมีการเลน่แสงสีตา่งๆ สวยงามอลงัมาก  

 แลว้ก็ไดเ้วลาเดินทางตอ่ไปยงัเมือง อมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด ์  
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Bedbank Apollo หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีหก Lelystad – กีรธ์ฮอรน์ – อมัสเตอรด์มั – ล่องเรือกระจก – โรงงานเจียระไนเพชร Gassan - Lelystad 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นั่งรถโคช้ไปยงัเมืองแหง่คลอง กีรธ์ฮอรน์ (Giethoorn) เมืองท่ีไมมี่รถราใหเ้ห็น จะมีก็แตเ่รือภายในเมืองเทา่นั้น 

เมืองน้ีไมมี่ถนนใหร้ถแลน่ไปมา เพราะเมืองท ัง้เมืองจะมีแตแ่มน่ ้าล าคลองซอกซอนไปในตรอกซอย เสน่หข์องเมือง
น้ีคือไมว่า่เราจะไปไหนมาไหนก็ตอ้งไปดว้ยเรือ นอกเหนือจากเรือก็จะมีจกัรยาน แตน่ั่งเรือชมคลองน่ีแหละเหมาะ
กบัการเท่ียวกีร์ธฮอร์นท่ีสุดแลว้ ทุกวนัน้ีมีนักทอ่งเท่ียวเดินทางไปยงักีร์ธฮอร์นมากอยูเ่หมือนกนัและก็มกัจะนั่งเรือ
สวนกนัไปมาในคลองเม่ือยามเท่ียวชมเมือง ลอ่งเรือชมคลองทา่มกลางแนวทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีเป็นสนามหญา้ 
สวน อาคารบา้นเรือน รา้นคา้ รา้นกาแฟ พิพิธภณัฑ ์เรือจะพาเราฝ่าสายน ้าในคลองใหไ้ดส้มัผสัสายลมเย็นท่ีสวน
มาเบาๆ ใหพ้อช่ืนใจ ลอดใตส้ะพานไมก้วา่ 180 แหง่ท่ีสรา้งไวส้ าหรับเดินขา้มสองฝั่งคลอง  

 

   
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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 เดินทางกลบัสูเ่มือง อมัสเตอรด์มั เมืองสวยท่ีตัง้อยูริ่ม “แมน่ ้าอมัสเตล” (Amstel River) อมัสเตอร์ดมัน่าจะเป็น
เมืองหลวงแหง่เดียวในโลกท่ีไดร้ับฉายาเป็น “เมืองหลวงแหง่จกัรยาน” เพราะประชากรในอมัสเตอร์ดมัใชจ้กัรยาน
เป็นพาหนะประจ าตวั ซอกซอยทัว่อมัสเตอร์ดมัมีของดีเต็มไปหมด ท ัง้รา้นสินคา้ท่ีระลึก รา้นกาแฟเก๋ๆ  พิพิธภณัฑ ์
หรือแวะนั่งเลน่ในสวนสาธารณะก็ย่ิงเพลินจนอาจจะลืมเวลาไปเลย น าทุกทา่น ล่องเรือกระจก ลอ่งไปตามแมน่ ้า
ไรน์เพ่ือไดช้มเมืองในอีกมุม เห็นยา่นไชน่าทาวน์ ผา่นยา่นชุมชนชาวยิวท่ีเคยอพยพมาจากท ัว่ยุโรปแลว้มาตัง้รกราก
ในยุคกลาง หน่ึงในความสามารถท่ีโดดเดน่ของชาวยิวในเนเธอร์แลนดคื์อการเป็นชา่งเจียระไนเพชร  และถึงข ัน้
ชาวยิวหลายรายเปิดรา้นเพชรเป็นของตวัเองซ่ึงมีรา้นหน่ึงท่ีเราอยากน าเสนอ เขา้ชม โรงงานเจียระไนเพชร 
GASSAN รา้นจ าหน่ายและโรงงานผลิตเพชรซ่ึงเป็นกิจการของชาวเนเธอร์แลนดท่ี์ด าเนินกิจการมานานถึง 71 ปี
แลว้ น่ีคือแหลง่เจียระไนเพชรระดบัโลกท่ีควรคา่ใหแ้วะชมมาก ความพิเศษของกสัซนัคือไมไ่ดเ้ป็นแคร่า้นจ าหน่าย
เพชรเทา่นั้น แต่จะเปิดพ้ืนท่ีใหช้มและเรียนรู้วิธีการคดัสรรเพชร รวมท ัง้ไดช้มการเจียระไนโดยชา่งฝีมือดว้ย 
นอกจากน้ีภายในโรงงานยงัมีพ้ืนท่ีของพิพิธภณัฑเ์ล็กๆ ท่ีจดัแสดงภาพเกา่ เส้ือกีฬาและลายเซ็นของเหลา่นัก
ฟตุบอลช่ือดงัทีมชาติเนเธอร์แลนดแ์ละบรรดาโคช้ท่ีมีสายสมัพนัธอ์นัดีกบัเจา้ของโรงงานเพชรกซัซนัแหง่น้ี 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Bedbank Apollo หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีเจ็ด Lelystad – ลิซเซ่ – สวนเคอเคนฮอฟ – หมู่บา้นกงัหนั ซานนส์คนัส ์– อมัสเตอรด์มั – สนามบิน 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  เดินทางสู ่เมืองลิซเซ่ (Lisse) เพ่ือไปยงัหน่ึงในไฮไลทข์องทริปน้ี สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) อาณาจกัร

แหง่ดอกไมส้วยท่ีเปิดใหเ้ท่ียวชมกนัไดปี้ละครั้งยาวนานประมาณ 2 
เดือนคือชว่งประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเทา่นั้น ท่ีน่ี
คือศูนยร์วมความสวยงามของดอกทิวลิปท่ีอลงัการมากในระดบัท่ีได ้
ฉายาว่าเป็น “สวนแห่งยุโรป” และ “สวนแห่งโลก” เลยทีเดียว 
กอ่นจะไดเ้วลาแลว้เดินทางกลบัสูเ่มืองอมัสเตอร์ดมั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เมืองอมัสเตอร์ดมั นอกจากจะส าคญัดว้ยการเป็นเมืองหลวงของ

ประเทศเนเธอร์แลนดแ์ลว้ ยงัไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกท่ีมากท ัง้ดว้ยประวติัศาสตร์และสถานท่ีทอ่งเท่ียวมากมาย
โดยเฉพาะท่ี จัตุร ัสดัม  (Dam Square) ท่ี เปรียบไดก้ ับใจกลางเมืองอมัสเตอร์ด ัม เป็นสถานท่ีส าค ัญใน
ประวติัศาสตร์ ท่ีกลางจตุัรัสจะมีอนุสาวรียแ์หง่ชาติ ท่ีระลึกแหง่ผูเ้สียชีวิตในสงครามโลกครั้งท่ี 2 ตัง้อยู ่จากนั้นก็
เดินทางไปยงั หมู่บา้นกงัหนัลม ซานสส์คนัส ์(Zaanse Schans) ท่ีต ัง้อยูท่างตอนเหนือของอมัสเตอร์ดมั ท่ีน่ี
เราจะไดเ้ห็นบา้นไมส้ไตลฮ์อลแลนดแ์ท ้ๆ  กงัหนัลมเกา่แกท่ี่บางตวัยังคงท างานไดเ้ป็นปกติ ไดส้มัผสับรรยากาศ
ชนบทของชาวเนเธอร์แลนด ์ภายในหมูบ่า้นยงัมี พิพิธภณัฑซ์านส ์(Zaans Museum) ซ่ึงภายในนอกจากการ
จดัแสดงวิธีชีวิตของชาวดตัชแ์ลว้ ก็มีการสาธิตวิธีการท ารองเทา้ไมแ้ละการท าชีสใหช้มดว้ย  
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 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 
22.00 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK150 แวะเปล่ียนเคร่ือง (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
วนัท่ีแปด ดไูบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
07.45 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 
09.30 น. เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเท่ียวบินท่ี EK372 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
18.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

****************************************** 

 
อตัราค่าบริการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดินทาง ราคา 

มีนาคม 
16-23 / 17-24 / 19-26 / 21-28 มี.ค. 

26 มี.ค. – 2 เม.ย. 62 43,900 

เมษายน 

4-11 / 7-14 เม.ย. 62 47,900 
16-23 เม.ย. 62 

25 เม.ย. – 2 พ.ค. 62 
26 เม.ย. – 3 พ.ค. 45,900 

พฤษภาคม 
6-13 / 7-14 / 8-15 พ.ค. 62 

14-21 พ.ค. 47,900 

Songkran Festival 8-15 / 10-17 / 11-18 / 12-19 เม.ย. 62 53,900 
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เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 

 อตัราน้ีรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินช ัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

✓ คา่ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

✗ คา่ธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซา่กลุม่เชงเกน้ (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทูตจะไมคื่นเงินคา่ธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊เท่านัน้) 

✗ คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

✗ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

✗ คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน ทา่นละ 2 ยูโร / คน / วนั (12 ยูโร / ทา่น) 

✗ คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ข ัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 
 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาทพรอ้มคา่วีซา่ (3,500 บาท/ท่าน) (หลงัจองภายใน 3 วนั) 
พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั 
3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 
2.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 
4.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
5.ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
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หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี
สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปญัหาการเมือง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทจะถือวา่
ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยท ัง้หมด 

 
หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี
สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปญัหาการเมือง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทจะถือวา่
ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยท ัง้หมด 
 
เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่่ํากวา่ 6 เดือน นับจากวนัท่ีเดินทางกลบัเขา้สู่ประเทศ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไม่
วา่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตามควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 
2. รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว (แบบหนา้ใหญ)่ ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้นและมีอายุไมเ่กิน 
6 เดือน) 
3. เอกสาระส าคญัสว่นบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบียนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)  
3.4 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล (ถา้มี) 
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4. กรณีเป็นพนกังานบริษทั 
    ใบรับรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือนในปจัจุบนั วนั
เดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ี และชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบ
ก าหนด 
5. กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรับรองท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของ
บริษทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  

Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเทา่นั้น (ในกรณีท่ีผู ้อ่ืนเป็นคนออก
ค่าใชจ่้ายให ้ตอ้งมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธพ์รอ้มย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) ยอดเงินตอ้งมีจ านวน
ไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มี ฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใช ้
จา่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา พรอ้มกบัหนังสือรับทางการเงินท่ีออกจากธนาคาร (Bank Certificate) 

**สถานทูตไมร่ับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั** 
7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางท ัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ 
ทางบริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดง ความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบุ
รายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา  

จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่น้นั  
9. กรณีท่ีเด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปตา่งประเทศจาก อ าเภอ / เขต ท่ีทา่นอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 
- หลกัฐานการเงินของผูเ้ป็นสปอนเซอร์ในการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเช่ือมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ดินทางกบัผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 
- หลกัฐานการเงินของผูเ้ป็นสปอนเซอร์ในการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ตอ้งเดินทางมาเซ็นแบบฟอรม์การรอ้งขอวีซ่าใหก้บับุตร ** 
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10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ เป็นการถาวร และถึงแมว้า่
ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน 
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสาร ดงักลา่วเชน่กนั 
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ
สถานฑูตเร่ืองวีซา่ของทา่นเน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูก บนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทั 
12. การย่ืนวีซา่นั้นผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มคา่วีซา่กอ่นเทา่นั้นถึงสามารถด าเนินข ัน้ตอนการย่นืวีซา่ได ้
 

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให ้ถา้หากตอ้งการใหท้างเราแปลเอกสารจะมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ 
ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ 

ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายน้วิมือ ณ ศูนยย่ื์นวีซา่ ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย 
 

กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองัฤษ  

ช่ือ-นามสกุล (ตามหนา้พาสปอร์ต)............................................................................................................ ..... 

ช่ือ-นามสกุล (เดิม) ......................................................................................................... .............................. 

ท่ีอยู.่..................................................................................................................... .......................................... 

เบอร์โทรศพัท.์.................................................... เบอร์มือถือ........................................................................ 

E-Mail............................................................................................................................. .............................. 

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขท่ีพาสปอร์ต................................................... วนัหมดอายุ................................................. ..................... 

วนั/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ...................................................................... ............. 

สถานท่ีท างาน......................................................................................................... ..................................... 

ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน.......................................................................................................... ............................. 

เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน.................................................  
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การเดินทางในครั้งน้ีทา่นออกคา่ใขจ้า่ยเองหรือไม ่............................................................................. ............. 

ช่ือผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย ....................................................................................... ....... ความสมัพนัธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเกน้หรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดือน/ปี ของวนัออกวีซา่ (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................  

  ไมเ่คย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดือน/ปี ของวนัออกวีซา่ (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................  

  ไมเ่คย  
** หากเคยแสกนลายน้ิวมือแลว้ กรุณาถา่ยรูปหนา้วีซา่เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบ ** 
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