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DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรุงเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ × × × 
2 สนามบนิดไูบ-ปารสี-หอไอเฟล-ประตูชยั-ล่องเรอืบาโต

มุช    
× √ √ 

3 พรีะมดิแกว้-พพิธิภณัฑล์ฟูร-์ La Vallee Village Outlet √ √ × 

4 กรุงบรสัเซลส-์อะตอมเมยีม-จตัุรสักรองปลาซ √ √ √ 

5 รอตเทอรด์าม-บา้นลกูเต๋า-กรุงเฮก-เมอืงอมัสเตอรด์มั √ √ √ 

6 ล่องเรอืชมหมูบ่า้นกธีรูน์-อมัสเตอรด์มั-ล่องเรอืหลงัคา
กระจก 

√ √ √ 

7 โวเลนดมั-ซานสส์คนัส-์สวนดอกไมเ้คอเคนฮอฟ-
สนามบนิเมอืงอมัสเตอรด์มั 

√ √ × 

8 สนามบนิดไูบ-กรุงเทพ-สนามบนิสวุรรณภูม ิ × × × 
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วันที่หน่ึง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

17.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) เจา้หนา้ที่ให้
การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

20.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK373 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่สอง ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-ล่องเรือบาโตมุช        (-/L/D) 

00.35 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 
03.20 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ 

EK071 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)  
08.00 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางเขา้สู่มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส 
เมืองที่มีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกที่นกัท่องเที่ยวอยากมาเยือน
มากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่ง
ในศูนย์กลางทาง เศรษฐกิจและ
วฒันธรรมที่ล  า้สมยัแห่งหนึ่งของโลก 
ที่ ท รงด้วยอิท ธิพลของการ เ มือง 
ก า ร ศึ ก ษ า  บั น เ ทิ ง  สื่ อ  แ ฟ ชั่ น 
วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุง
ปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส  าคัญที่สุด
แห่งหนึ่งของโลกจากนั้นน าถ่ายรูป
เป็นที่ระลกึกบั หอไอเฟล สญัลกัษณ์
ที่ โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส
ด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสรา้ง
ขึ ้นในปีค.ศ.1889 จากนั้นน าท่าน
ถ่ายรูป ประตูชัย และผ่านชมทิวทศัน์
ของรา้นคา้บูติคชัน้น าระดบัโลก ท่ีตัง้
เรียงรายอยู่บนถนนฌ็องเชลิเซ ่ 
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เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux 

Mouches River Cruise) ไปตามแม่น ้าแซนที่ ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น า้ เป็นอีก
หนึ่งประสบการณท์ี่น่าประทบัใจ จากนัน้น าท่านสู ่Samaritaine หา้งสรรพสินคา้ใจกลาง
เมืองปารีสริมฝ่ังแม่น า้แซน ซึ่งเปิดใหบ้ริการมาแลว้กว่า150ปี และไดมี้การปรบัปรุงใหม่ 
แลว้เสร็จเม่ือปี 2021 ภายในหา้งฯนอกจากจะมีสินคา้แบรนดเ์นม มากมายแลว้ยังมี
ภาพวาดศิลปะหลายรูปแบบท่ีสวยงามอีกหนึ่งแห่งในกรุงปารสี 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  
 Mercure Paris Rojssy Charles De Gaulle หรอืเทยีบเทา่ 

วันที่สาม La Vallee Village Outlet-พรีะมิดแก้ว-พพิธิภัณฑ์ลูฟร์          (B/L/-) 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนัน้น าทา่นถ่ายรูปหนา้ พรีะมิด
แก้ว-พิพิธภัณฑลู์ฟร ์ซึ่งเป็นพิพิธภณัฑท์างศิลปะที่มีช่ือเสียงที่สดุเก่าแก่ที่สดุและใหญ่
ที่สดุแห่งหนึ่งของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจบุนัเป็นสถานที่ที่จดั
แสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคณุค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก อิสระท่าน
เลือกซื ้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกใน ร้านค้าปลอดภาษี (DutyFreeShop) อาทิ เช่น 
เครื่องส าอาง น า้หอม นาฬิกาหรอืกระเป๋า 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ La Vallee Village 

Outlet แหลง่ชอ้ปป้ิงที่รวมรา้นคา้แบรนดเ์นมดงัมากมายกวา่ 70 รา้น สมัผสัประสบการณ์
การช้อปป้ิงที่ครบครันด้วยสินค้าชั้นน าต่าง ๆ มากมาย เช่น CELINE, KENZO, 
LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS, DIESEL GIRBAUD, PAUL 
SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, 
SAMSONITE,ARMANI, CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ 

ค ่า   อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ทา่นสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ภายใน OUTLET) 
ถึงเวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสูป่ารสี และน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  
 Mercure Paris Rojssy Charles De Gaulle หรอืเทยีบเทา่ 

วันที่ส่ี  กรุงบรัสเซลส์-อะตอมเมียม-จัตุรัสกรองปลาซ           (B/L/D) 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่กรุงบรัสเซลส ์
เมืองหลวงของ เบลเยี่ยม บรสัเซลสเ์ปรียบเสมือนพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ อาคารบา้นเรือน
ได้รับการอนุรักษ์ไว้จากรัฐบาล  น าท่านไปถ่ายรูปกับ อะตอมเมียม  (ATOMIUM) 
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หลงัจากที่ปิดซ่อมแซมดว้ยงบกว่า 27.5 ลา้นยูโร ก็พรอ้มที่จะรบันกัท่องเที่ยวจากทั่วทกุ
หนแห่ง ถือเป็นสญัลกัษณท์ี่ส  าคัญแห่งหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวจะแวะชมในกรุงบรสัเซลส ์
ออกแบบโดย Andre Waterkeyn ประกอบด้วยลูก เหล็กกลม ๆ ขนาดยักษ์  ซึ่ ง
เปรียบเสมือนอะตอม จ านวน 9 ลกู แทน 9 จงัหวดัในเบลเย่ียม 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านสู่ จัตุรัสกรองปลาซ จตัรุสัอนั
งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป 
ไดร้บัการยกย่องจากนกัท่องเที่ยว
ทั่วโลก หรือแมแ้ต่อารค์ดชัเชสอิส
ซาเบลลา ธิดาของกษัตริยฟิ์ลิปที่ 
2 แห่งสเปน, วิคเตอร ์ฮูโก และ
ชารล์ส โบเดอแลร ์สองนักเขียน
ช่ือดังยังกล่าวถึง น าท่านไปชม 
รูปป้ันแมนเนเก้นพิส รูปป้ันเจ้า
หนูนอ้ยที่โด่งดงั อิสระใหท้่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซือ้สินคา้ของเมืองอาทิ ช็อคโก
แล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลตกว่า 172,000 ตันต่อปี และมีรา้นขายช็อคโกแลต กว่า 
2,000 รา้น, ผา้ปักลกูไม ้หรอืลิม้ลองวาฟเฟิลของอรอ่ยที่หาชิมไดไ้ม่ยาก 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  
 Ramada Brussels Woluwe หรอืเทยีบเทา่ 

วันที่ห้า เมืองรอตเทอร์ดาม-บ้านลูกเต๋า-กรุงเฮก-เมืองอัมสเตอร์ดัม      (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองรอต
เทอรด์าม เมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้มาส 
นบัเป็นเมืองท่าใหญ่ที่สดุแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งมีความยาวของพืน้ที่เทียบท่าเรือยาวถึง 40 
กิโลเมตร รอตเทอรด์ามมีลักษณะต่างจากเมืองอื่นๆในเนเธอรแ์ลนดค์ือเป็นเมืองที่มี
สถาปัตยกรรมยุคใหม่ และในปี ค.ศ. 
2007 ไดร้บัการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เป็น "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม" น า
ท่านถ่ายรูปกบั บ้านลูกเต๋าไคกคู์มูส 
( Kijk Kubus The Cubic Houses) 
กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า 39 
หลัง  ซึ่ ง ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
ออกแบบสาขาประหยดัพลงังานโดยสถาปนิกนาม Piet Bloem   
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่กรุงเฮก ของประเทศ
เนเธอรแ์ลนดซ์ึ่งเป็นที่ตัง้ของ ศาลโลก หรือ 
พระราชวังแห่งสันติภาพ (Peace Palace) 
ใ ห้ ท่ า น อิ ส ร ะ ถ่ า ย รู ป กั บ อ า ค า ร ที มี
สถาปัตยกรรมที่สวยงามมีเอกลักษณ์ และ
เป็นที่ซึ่งตัดสินข้อพิพาทระหว่างประเทศ 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เมืองอัมสเตอรด์มั 
เมืองหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด์ เมือง
หลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น า้อัมสเทล (Amstel) ซึ่งไดช่ื้อว่ามีล า
คลองลดเลีย้วไปรอบเมืองถึง 165 คลองดว้ยกนั เมืองนีเ้ริ่มก่อตัง้ประมาณครสิตศตวรรษ
ที่ 12 ปัจจุบนัเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุของเนเธอรแ์ลนด์ น าท่านเขา้สู่ย่านใจกลางเมืองอนั
เป็นที่ตัง้ของ จัตุรัสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองที่นกัท่องเที่ยวนิยมในการ
มาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัส และถนนแห่งความ
บนัเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอมัสเตอรด์มั   

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  
  Corendon Village – The Urban หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีห่ก ล่องเรือชมหมู่บ้านกธูีร์น-อัมสเตอร์ดมั-ล่องเรือหลังคากระจก     (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้านกีธูร์น 
(GIETHOORN) หมู่บ้านชวนฝันสุดโรแมน
ติคแอบซ่อนอยู่ หมู่บา้นที่ไม่มีรถ ไม่มีถนน 
ไม่มีมลพิษ หรือความวุ่นวายใดๆ มีแต่ล  า
คลองน า้ใส เรือพายล านอ้ย แทรกตัวไปทั่ว
หมู่บ้านมีสะพานไม้ทรงสวยเพื่อใช้เป็น
ทางเดินติดต่อกันภายในหมู่บา้นกว่า 180 
สะพาน ชาวบา้นที่นีใ้ชเ้รือเป็นพาหนะในการ
เดินทางสญัจรเท่านัน้ จากนัน้น าท่าน ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูรน์ หมู่บา้นที่มีผูค้นอาศยั
อยู่ราวๆ 2,600 คน ส่วนมากเป็นชาวไร่ที่มีฐานะดี บา้นแต่ละหลงัมีการออกแบบ และ
ตกแต่งใหเ้ป็นกระท่อมสไตลต์ะวนัตกที่แสนน่ารกัอบอุ่น จนท าใหไ้ดร้บัการขนานนามว่า
เป็นเวนิชแห่งเนเธอรแ์ลนด ์(the Venice of the Netherlands) ในปี 1958 ภาพยนตรต์ลก
ช่ือดงัของ  Bert Haanstra อย่าง Fanfare ไดใ้ชส้ถานที่นีเ้ป็นโลเคชั่นหลกัในการถ่ายท า 
และนั้นก็เสมือนกับเป็นการเปิดตัวที่ท  าใหห้มู่บา้นไรถ้นนแห่งนี ้กลายเป็นที่รูจ้ักในวง
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กวา้ง จนมีนกัท่องเที่ยวจากทั่วทกุมมุโลกพลดักนัมาเยี่ยมชมความสวยงามสดุโรแมนติ
กของหมู่บา้นกียฮ์รอน (GIETHOORN VILLAGE) แห่งนีอ้ย่างไม่ขาดสาย  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู ่เมืองอัมสเตอรด์ัม 
(Amsterdam) จากนั้นน าท่าน ล่องเ รือ
หลังคากระจก เรือจะล่องไปตามล าคลอง
ของเมือง ที่จะใหท้่านไดเ้ห็นบา้นเรือนแบบ
ชาวดัชตถ์ูกสรา้งมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มี
เอกลกัษณพ์ิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มี
ตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขน
เฟอรน์ิเจอรเ์ขา้บา้น เรือนแพที่อยู่ริมคลองที่
มีอยู่มากถึง 2,500 หลงั หลงัจากนัน้น าท่าน
ชม การสาธิตการเจียระไนเพชร  ที่ มี
ช่ือเสียงของโลก อิสระใหท้่านเลือกซือ้หรอืชมเพชรคณุภาพและราคาไม่แพง 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  
  Corendon Village – The Urban หรอืเทยีบเทา่ 

วันที่เจ็ด โวเลนดัม-ซานส์สคนัส์-สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ-สนามบิน        (B/L/-)  

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู ่เมืองโวเลนดัม เมือง
ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงและไดร้บัความนิยมมากที่สดุแห่งหนึ่งของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ที่มี
ความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือและหมู่บา้นชาวประมงอนัแสนคึกคกั รวมไปถึงลกัษณะ
การแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช ์ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันยังคงไดร้บัการอนุรกัษ์
เอาไวเ้ป็นอย่างดี ใหท้่านไดช้มวิถีชีวิตของชาวเมืองที่ยงัคงมีการแต่งกายในแบบดัง้เดิม
ของชาวดัตช ์หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด ์ซานสส์

คั น ส์  (Zaanse Schans) หมู่ บ้า น
อนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ทาง
ตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่บา้น
แห่งนีถื้อว่าเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวม
ประวตัิศาสตรข์องกงัหนัลมเอาไวเ้ป็น
อย่างดี ซึ่งจะไดพ้บกบัความสวยงาม
อย่างลงตัวของหมู่บ้านที่สร้างขึ ้น
สไตลบ์า้นไม้แบบฮอลแลนด ์สัมผัส
บรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปดว้ยแม่น า้ ทุ่งหญา้ และการปศสุตัว ์ให้
ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับกังหันลม จัดเป็นหนึ่งสัญลักษณ์ส าคัญของประเทศ
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เนเธอรแ์ลนด ์ซึ่งกงัหนัของประเทศนีไ้ดมี้การใชป้ระโยชนเ์ป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในดา้น
การผันน า้ วิดน า้ ระบายน า้เพื่อเอาดินในทะเลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
จากนัน้ชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเทา้ไมข้องชาวดัตชท์ี่ใชใ้ส่ในชีวิตประจ าวนัในงาน
อาชีพตา่งๆพรอ้มเชิญเลือกซือ้สินคา้ของที่ระลกึ  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เมืองลิเซ่ น าท่านเขา้ชม 
สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ ตั้งอยู่ที่
ชานเมืองลิซเซซ่ึง่เป็นแหลง่ปลกูทิวลิป 
ที่ใหญ่และส าคัญยิ่งของฮอลแลนด์ 
นับเป็นสวนที่มีช่ือเสียงโด่งดังไปทั่ว
โลก ดว้ยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ลา้นตน้
ในแต่ละปี รวมทัง้ไมห้วัอื่นๆ เช่น ลิลลี่ 
แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยาซินธ์ 
ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ดลูะลานตา สวนไดถ้กูออกแบบไวอ้ย่างสวยงาม ประกอบไปดว้ย
ตน้ไมน้อ้ยใหญ่มีทางเดินรม่รื่น บางตอนก็มีงานประติมากรรมประดบัสวนอยู่เป็นระยะ มี
สระน า้และน า้พุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกับดอกไมม้ากมายมีการจัดสวน
ตวัอย่าง การวางแผนจดัปลกูไมด้อกไมใ้บ รวมทัง้คอฟฟ่ีช็อปและร้านขายอาหาร เปิดให้
เขา้ชมประมาณกลางเดือนมีนาคม ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี ไดเ้วลาอนั
สมควรน าท่านสูส่นามบิน 

21.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK150 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่แปด สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ          (-/-/-)  

06.30 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส ์

เที่ยวบินที่ EK 372 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
18.55 น. ☺ เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
ทางบรษิัทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดนิทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แตบ่างครัง้การเดนิทางอาจจะมกีาร

ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้ได ้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบวา่รา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ในยโุรปบางแหง่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์
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เดือน วนัเดินทาง ราคา พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

มีนาคม 2566 22-29 มี.ค. 75,900 12,000 

เมษายน 2566 

4-11 เม.ย. 79,900 12,000 

11-18 / 12-19 เม.ย. (สงกรานต์) 
25 เม.ย.-2 พ.ค. (วนัแรงงาน) 
26 เม.ย.-3 พ.ค. (วนัแรงงาน) 
29 เม.ย.-6 พ.ค. (วนัแรงงาน) 

85,900 12,000 

ราคาส าหรับเดก็อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์ 
กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อตัราค่าบริการท่ีรวมในรายการทัวร์ 
• ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์  
• โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/หอ้ง) 
• ค่าธรรมเนียมเนียมในการยืน่วีซ่าเชงเกน้ (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 
• ค่าอาหารและค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 
• ค่ารถปรับอากาศ บริการน าเท่ียวตามรายการการท่องเท่ียว 
• หวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและใหบ้ริการตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  
• ค่าประกนัสุขภาพ (covid-19) เง่ือนไขตามกรมธรรม ์
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โปรดศึกษาเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอยีดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซ้ือ 
เม่ือท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆที่บริษัทระบุไว้ 

 

เง่ือนไขการจองและการช าระเงิน 
1. ช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท หลงัจากท าการจองใน 3 วนัท าการ พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง

ท่ีมีอายเุหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรมการเดินทาง 
2. ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนั ก่อนวนัเดินทาง หากไม่มีการช าระเขา้มาถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการ

เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได ้(กรณียงัไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯขออนุญาตเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ี
เหลือตามท่ีก าหนด) 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีมีความจ าเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ หรือตัว๋โดยสารอ่ืนๆในการเดินทาง
เพ่ือมาท าการยื่นวีซ่า หรือในวนัเดินทางไป-กลบัจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีก่อนทุกคร้ังก่อน
ออกตัว๋เคร่ืองบินหรือตัว๋โดยสารอ่ืนๆ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึน้ไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ี

เกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง คืนมัดจ า 50% (ทางบริษทัฯ ขอเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึน

จริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดตามราคาทัวร์ท่ีตามระบุใน

โปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

อตัราค่าบริการท่ีไม่รวมในรายการทัวร์ 
• ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการท าหนงัสือเดินทางและวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าเดินทางท่ีนอกเหนือจาก

รายการทวัร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซกัรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในหอ้งพกั เป็นตน้ 
• ค่าส่วนเกินของน ้าหนกักระเป๋า สายการบินอนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตท้อ้งเคร่ือง 30 กก./ท่าน 
• ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยโูรx 6 วนั = 12 ยโูร ) 
• ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์คนไทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 
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5. กรณผู้ีเดนิทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น 

ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเท่ียว การยกเลิกการ

เดินทางของนักท่องเท่ียว ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว ให้
น ามาหักจากเงินค่าบริการท่ีต้องจ่าย ท้ังนี้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวแสดงหลกัฐานให้นักท่องเท่ียวทราบ 
เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ 

 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู ้

เดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน และยนิดีคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด (ในกรณีท่ีมีการยืน่วีซ่า และท่านไดรั้บการ
อนุมติัวีซ่าแลว้ ทางบริษทัขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกิดข้ึนจริง และท่านสามารถน าวีซ่า
น้ีไปใชไ้ด ้หากวีซ่านั้นยงัไม่หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสิทธ์ิในการไม่ใช้บริการใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออก
ประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ใน
กรณีท่ีท่านตอ้งการแยกวนัเดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หน้าท่ีเพ่ือสอบถามราคาอีกคร้ัง 
และการจดัท่ีนัง่ของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพ่ือ
แทรกแซงได ้
ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสาย
การบินก าหนด เช่น ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้น
ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ท่ีนั่ง LONG LEG ข้ึนอยู่กบัทางเจา้หน้าท่ี
สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอ านาจการตดัสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริการและ
อ านวยความสะดวกในยื่นวีซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจ้ง
เหตุผลใหท้ราบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในหอ้งพกั 
เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี และส าหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม
อาจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ข้ึนอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เม่ือท่านไดมี้การช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะโดยตรงกับบริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขต่างๆท่ีทางบริษทัฯไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 
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เอกสารเบ้ืองต้นในการขอย่ืนวซ่ีากลุ่มประเทศเชงเก้น 
ระหว่างการพจิารณาวซ่ีาไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนก าหนด 
ระยะเวลาในการย่ืน : 15 วนัท าการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่าน้ัน ขึน้อยู่กบัศุนย์รับย่ืนวซ่ีาและสถานทูต) 
วันย่ืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิว้มือและย่ืนเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอย
ช่วยอ านวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารย่ืนวซ่ีา) 
 

1. PASSPORT ท่ียงัไม่หมดอายแุละมีอายเุหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรม
การเดินทาง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เขม็โดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น 
Vaccine Passport 

3. รูปถ่ายสี จ านวน 2 รูป พ้ืนหลงัสีขาว (ขนาดตามรูปตวัอยา่ง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใชใ้นการ
ยื่นวีซ่ามาก่อนหน้าน้ี สถานทูตจะเขม้งวดในเร่ืองของรูปถ่าย จะตอ้งเห็นหน้า 
ใบหูและดวงตาชดัเจน หา้มใส่เคร่ืองประดบั คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป  

4. ส าเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบา้น / บตัรประชาชน / สูติบตัร (ส าหรับเด็กอายตุ  ่า
กวา่ 20 ปี) / ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา่ และ ใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) 

5. ใบรับรองการท างาน ท่ีออกจากหน่วยงานหรือบริษทัท่ีท่านท างานอยู่ (ฉบบั
ภาษาอังกฤษ) โดยสะกดช่ือ-นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสสปอร์ต และ
ใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วีซ่า 
ในกรณทีี่ท างานอสิระ เตรียมจดหมายช้ีแจงการท างานของตนเอง (ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยระบุช่ือตวัเอง 
ลกัษณะงานท่ีท า รายไดต่้อเดือน และลงช่ือตวัเอง 

ในกรณเีป็นเจ้าของธุรกจิ เตรียมหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาองักฤษ หรือใบจดทะเบียน
การคา้ พร้อมแปลภาษาองักฤษ 

ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบบัจริงท่ีออกจาก
สถาบนัการศึกษา (ฉบบัภาษาองักฤษ) ใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วีซ่า 

6. หลกัฐานทางการเงิน อพัเดต 15 วนั ก่อนวนัยืน่ 

STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยูเ่ป็นประจ าและมีเงินคงเหลืออยา่งนอ้ย 6 หลกั เพื่อ
ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า 

BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ ท่ีระบุช่ือผูเ้ดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับ
พจิารณาบัญชีกระแสรายวัน 
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7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กบัผู้เดินทาง SPONSOR ผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายใหก้นัตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั เช่น พ่อ
ออกเงินลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER 
(รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ี) 

8. กรณท่ีีเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม 
โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก
ท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและ
ประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง และในวนันดัหมายยืน่วีซ่า ผูป้กครองตอ้งมาเซ็นต์
เอกสารดว้ยกนัทั้งคู่ ณ ศูนยรั์บยืน่วีซ่า 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวซ่ีา กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นล่างใหค้รบถว้นและตรงตามความจริง เพราะขอ้มูล
ท่ีท่านไดใ้หม้า จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยืน่วีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า 

10. การยืน่วีซ่านั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถด าเนินการ
ขั้นตอนการจองคิวและยืน่วีซ่าได ้

11. รายละเอียดด้านบนท้ังหมดเป็นเพียงเอกสารเบ้ืองต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิ่มหรือแปล
เอกสารในบางข้อ เพ่ือความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ
ได้ 

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขั้นตอนการย่ืนที่
เปลีย่นแปลงไป ทางเจ้าหน้าท่ีอาจจะมีการอพัเดตข้อมูลให้ทราบอกีคร้ัง 
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ใบกรอกขอ้มูลผูข้อวีซ่า (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  
แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 

 
 

ช่ือ – นามสกลุ ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 
ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
สถานท่ีเกิด (จงัหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 
 

ท่ีอยู่ปัจจุบนัท่ีสามารถติดต่อได ้ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 
 

โทรศพัท ์(มือถอื)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 
ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ท่ีอยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ยาว ์ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานท่ีท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ท่ีอยู่ท่ีท างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 
ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทท่ี์ท างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอ่ื้น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งท่ีมา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
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ช่ือ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 
วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 
จงัหวดัท่ีเกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 
 
วีซ่าเชงเกน้ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 
 ไม่เคย 
 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี..........................................ถงึวนัท่ี................................................................ 
เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 
เคย (กรุณาระบุวนัท่ี หากทราบ)...................................................................................................... 
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 
ไม่เคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 
 
ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอ่ื้นออกให ้  
                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 
                                                                 ท่ีอยู่………………………………………………………………………………….. 
 
 

******************************************************************************* 
หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 
ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  


