SUPER SAVE ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
7 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน เอมิเรสต์ (EK)
เริ่มเพียง

39,911.-

 เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก
 ช้อปปิ้งสุดมันที่ La Vallee Village Outlet และ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels)
 ชมหมู่บ้านกีธูร์น เมืองเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์
 ชมเมืองและวิถีชีวิตของชาวประมงดัชช์ที่หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม (Volendam)
 ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ

หน้า 1 จาก 23

กาหนดการเดินทาง
วันที่ 15-21, 17-23, 22-28 พ.ค., 27 พ.ค.-2 มิ.ย., 29 พ.ค.-4 มิ.ย.,
31 พ.ค.-6 มิ.ย.61

39,911.-

วันที่ 3-9, 6-12, 13-19, 19-25, 21-27 มิ.ย. 61

39,911.-

วันที่ 20-26 มิ.ย., 28 มิ.ย.-4 ก.ค. 61

41,911.-

รายละเอียดการเดินทาง
วัน
1
2
3
4

5

โปรแกรมการเดินทาง
กรุงเทพฯ – ดูไบ
ดูไบ – ปารีส – หอไอเฟล –ถนนชองเชลิเช –พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ –
ล่องเรือบาโตมุช
ปารีส –La Vallee Village Outlet –แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
เมืองบรูจจ์ –ศาลาว่าการเมือง – กรุงบรัสเซลล์ –
อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์
เมืองรอตเทอร์ดาม – บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส –กรุงเฮก –
อัมสเตอร์ดัม

– ล่องเรือหลังคากระจก

โรงแรมที่พัก
หรือ เทียบเท่า

เช้า

เที่ยง

ค่า

X

X

✈

✈

O

O

MERCURE PARIS
VELIZY

O

X

O

MERCURE PARIS VELIZY

O

O

O

RAMADA BRUSSELS

O

O

O

BEST WESTERN
AMSTERDAM AIRPORT

O

O

✈

✈

✈

✈

อัมสเตอร์ดัม –หมู่บ้านกีธูร์น –ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น - หมู่บ้าน
6

ชาวประมงโวเลนดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ –
สนามบิน

7

ดูไบ – กรุงเทพฯ

วันแรกของการเดินทาง
17.30 น.

กรุงเทพฯ – ดูไบ

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9
เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอานวยความ
สะดวก

21.05 น.

ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373
หน้า 2 จาก 23

วันที่สองของการเดินทาง ดูไบ – ปารีส – หอไอเฟล –ถนนชองเชลิเช – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ –
ล่องเรือบาโตมุช
00.50 น.

เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง

04.05 น.

ออกเดินทางสู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบิน EK 71

09.25 น.

ถึง สนามบินถึงท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝรั่งเศส นาท่านผ่านพิธีตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5
ชั่วโมง) นาท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) มหานครอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของ
โลก เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส(France) ดินเเดนแห่งแฟชั่นและนาหอม
เมืองที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก จากนันนาท่านผ่านชมลานประวัติศาสตร์จัตุรัส
คองคอร์ด (Place de la Concorde) ลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนาง
มารีอังตัวเน็ตต์

อันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศของ

ฝรั่งเศส

นาท่านเดินทางเข้าสู่

ถนนสายโรแมนติก

ชองป์เอลิเซ่ (Champs

Elysees)

ถนนสายยาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของปารีสและเป็นต้นแบบถนนราชดาเนิน

อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมดังมากมาย ซึ่งมีเรียงรายอยู่
ตลอดทาง พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย (Arc de Triumphe) อนุสรณ์
สถานที่สาคัญของปารีส
ของโลก

ได้รับการยอมรับให้เป็นประตูชัยที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสอง

รวมทังยังมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ศิลปะนี

โอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลักลอยที่นับเป็นผลงานชันยอดจากศิลปินชันเยี่ยม ที่
มีเล่าเหตุการณ์การปฏิวัติและจักรวรรดิฝรั่งเศสผ่านผลงานศิลปะรอบๆประตูรอบ

4

ทิศ จากนันนาท่านถ่ายภาพเป็นสุดประทับใจกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) หอคอย
โครงสร้างเหล็กประติมากรรมเหล็กขนาดใหญ่ที่สร้างขึนเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ
100

ปี

หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสและเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งงาน

World Fair ปี ค.ศ 1889 สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ที่บริเวณ
จัตุรัสทรอคาเดโร่

หอไอเฟลเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่ว

โลก ทังยังเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกด้วย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

หน้า 3 จาก 23

บ่าย
นาท่านแวะถ่ายรูปหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Musée du Louvre) พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
หรือในชื่อทางการว่า the Grand Louvre เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะตังอยู่ในกรุง
ปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด
และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากนันนาท่านล่องเรือไปตามแม่นาแซนด์ (Seine
River Cruise) แม่นาสายหลักของกรุงปารีสที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่นา โดย
เรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) มหา
วิหารอันเก่าเเก่ที่ตังอยู่ริมเเม่นาเเซน มีอายุกว่า 800 ปี จุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของ
ประเทศฝรั่งเศส เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่งามเลิศ จากนันนาท่าน
เดินทางสู่ย่านมงต์มาตร์(Montmartre) เป็นย่านสาคัญอีกแห่งของเมืองปารีส อยู่สุด
เขตทางเหนือของปารีส มีลักษณะเป็นเนินเขาสูง 130 เมตร เป็นที่พานักของชุมชน
ชาวปารีเซียมายาวนาน

รวมถึงยังเป็นจุดกาเนิดผลงานด้านศิลปะของศิลปิน

มากมายแห่งของเมืองปารีส ชมมหาวิหารพระหฤทัยแห่งมงมาทร์ (Basilique du
Sacré-Cœur de Montmartre) โดยสร้างขึนเพื่ออุทิศแก่พระหฤทัยของพระเยซู
เริ่มก่อสร้างในปี

ค.ศ.1875

ตัวโบสต์สร้างจากหินปูนสีขาว

มูลค่าการก่อสร้าง

ทังหมดคิดเป็นเงินประมาณ 7 ล้านฟรังก์ โดยได้มาจากเงินบริจาคทังสิน

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง
เช้า

ปารีส –La Vallee Village Outlet –แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ La Vallee Village Outlet แหล่งช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนม
ดังมากมายกว่า 110 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ง ที่ครบครันด้วยสินค้าชัน
นาต่างๆ มากมาย เช่น Superdry,Kenzo, Longchamp, Polo ralph lauren , Coach
, Fred Perry, Ermenegildo Zegna, Salvatore Ferragamo ,Gucci, Guess, Hugo
Boss, L'Occitane en Provence, Marc Jacobs, Montblanc, Paul Smith,
Samsonite ฯลฯ
หน้า 4 จาก 23

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน

บ่าย

ระยะทาง 225 ก.ม.
จากนันนาท่านสู่ศูนย์กลางการช้อปปิ้ง อิสระเลือกซือสินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้า

ใช้เวลาเดินทาง

ปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องสาอาง นาหอม อาทิ เช่น Hermès,

ประมาณ 3.15 ชม.

Channel, Dior, L'Occitant, Calvin Klein, Givenchy, Gucci, Yves Saint Laurent,
La Roche-Posay, Bio-derma, นาฬิกากระเป๋า ฯลฯ จากนันนาท่านเลือกซือสินค้า
ในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอรี่

ลาฟาแยตต์

(Galeries

Lafayette) สินค้าแฟชั่นมากมาย เช่น Louis Vuitton, Chanel , Gucci , Bottega
Veneta , Longchamp ,Prada ,Armani ฯลฯ หรือ ท่านสามารถเลือกซือสินค้าของ
สวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมี
สินค้ามากมาย อาทิเช่น นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Panerai , Omega, IWC,
Cartier, Chopard ,Tag Heuer ,เครื่องหนัง, มีดพับ เป็นต้น

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง เมืองบรูจจ์ – ศาลาว่าการเมือง – กรุงบรัสเซลล์ –อนุสรณ์อะโตเมี่ยม
จัตุรัสกรองด์ปลาสต์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์(Brugge) เมืองต้องมนต์เสน่ห์เมืองมรดกโลก เมือง
เก่าแก่ที่สวยงาม

ซึ่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์เฟลมิชบรูซที่เป็นเอกลักษณ์

ประกอบไปด้วยคูคลองเป็นจานวนมาก จนได้รับการขนานนามว่า "เวนิชแห่ง ยุโรป
เหนือ" เป็นเมืองที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก

นาท่าเยี่ยมชม

จัตุรัสกลางเมือง ที่มีความโดเด่นขอหอระฆังสูง 300 ฟุต ของป้อมปราการประจา
เมืองอายุ 700 ปี

อาคารศาลาว่าการเมือง (City Hall) แสนสวยด้วยสไตล์โกธิค

บริเวณโดยรอบจะเต็มไปด้วยบรรยากาศย้อนยุคไปสู่อดีตกาล เหมือนเมื่อครังที่เมือง
สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามตามอัธยาศัย

นาท่านถ่ายรูปกับโบสถ์พระโลหิต

ศักดิ์สิทธิ์ (Basilica of the Holy Blood) ซึ่งจะมีการแห่พระธาตุขึนทุกปีในวันที่พระ
เยซูเสด็จขึนสู่สรวงสวรรค์
หน้า 5 จาก 23

ระยะทาง 75 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.15 ชม.

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์

(Brussels)

เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม

(Belgium) สถานที่ตังสานักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ
หรือนาโต้

จากนันนาท่านถ่ายรูปกับอนุสรณ์อะโตเมี่ยม

(Atomium)

เป็น

สถาปัตยกรรมลูกเหล็กทรงกลม ชึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปโครงสร้างอะตอมที่ขยายใหญ่
หลายล้านเท่าและสร้างขึนเป็นหอแสดงนิทรรศการระหว่างงาน Expo ปี 1958 น ซึ่ง
ตอนนีได้กลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่อีกแห่งหนึ่งของเบลเยียมที่ควรมาเยือนอย่างมาก
จากนันนาท่านเดินทางสู่จัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองด์ปลาสต์ (Grand Place) เป็น
ลานกว้างล้อมรอบทังสี่ด้านด้วยตึกโบราณ ตึกส่วนใหญ่ล้วนมีลวดลายปูนวิจิตรแต้ม
ทอง เป็นอาคารสไตล์บารอก ไม่ว่าจะเป็นศาลาว่าการเมือง พิพิธภัณฑ์ประจาเมือง
อาคารของสมาคมอาชีพต่าง

เป็นต้น

นาท่านชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส

(Manneken Pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมรูปเด็กชายยืนฉี่ ซึ่งจะเป็นจุดเด่นในย่าน
จัตุรัสกรองด์ปลาซที่ซึ่งมีผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก ทาให้สร้างความ
สนใจให้กับนักท่องเที่ยวจานวนไม่น้อยเป็นประติมากรรมที่มีมาตังแต่ปี 1987 เป็น
ผลงานการออกแบบของเดนิส อาเดรียน เดอบูรี จากนันให้ท่านเดินเล่นอิสระชม
เมืองหรือเลือกซือสินค้าพืนเมืองตามอัธยาศัย รวมทังเลือกซือ ชิม ช็อกโกแลต ซึ่ง
ประเทศเบลเยียมยังเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกว่ามีรสชาดเข้มของช็อกโกแลต

เป็น

สวรรค์ของคนรักช็อกโกแลต
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม RAMADA BRUSSELS หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง เมืองรอตเทอร์ดาม – บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส – กรุงเฮก –อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือ
หลังคากระจก
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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นาท่านเดินทางสู่รอตเตอร์ดัม

(Rotterdam)

เมืองท่าหลัก

และเมืองที่ใหญ่เป็น

อันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตังอยู่ริมฝั่งแม่นามาส (Maas River) ในปี ค.ศ.
2007 เมืองนีได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม ปัจจุบัน
เมืองรอตเตอร์ดัมเป็นศูนย์กลางการค้าโลกในยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ทาให้ที่นี่
มีระบบการขนส่งที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งระหว่างประเทศหรือภายในประเทศ เช่น
รถไฟฟ้าใต้ดิน รถบัส รถราง และรถไฟ ที่ต้องสะอาดและตรงเวลา นาท่านถ่ายรูปกับ
บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส (Kiji kubus The Cubic Houses) กลุ่มอาคารเหลืองขาว
ทรงลูกเต๋า 39 หลัง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดย
สถาปนิกนาม Piet Bloem แวะถ่ายรูป ศาลาว่าการประจาเมืองรอตเทอร์ดาม (City
Hall of Rotterdam)หนึ่งในอาคารที่เก่าแก่ของเมือง จากนันนาท่านเดินทางสู่กรุง
เฮก (The Hague) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเนเธอร์แลนด์ รองจากกรุง
อัมสเตอร์ดัมและรอตเตอร์ดัม

ปัจจุบันกรุงเฮก

เป็นที่ตังของรัฐบาลดัตช์

อาคาร

รัฐสภา ศาลฎีกา และสภาแห่งรัฐ รวมไปถึงเป็นเมืองที่ประทับของพระราชินีแห่ง
เนเธอร์แลนด์อีกด้วย

นาท่านชมเมือง

ผ่านชมอาคารรัฐสภาสมัยโบราณ

(Binnenhof) ที่กษัตริย์ในอดีตใช้เป็นที่ว่าราชการกับข้าราชสานัก ภายในเป็นลาน
กว้างล้อมรอบด้วยอาคาร ตรงกลางมีนาพุสีทองสวยงาม ซึ่งเป็นที่ประชุมของอัศวิน
ในสมัยก่อน

จากนันนาท่านถ่ายรูปกับ

ศาลโลก

หรือพระราชวังแห่งสันติภาพ

(Peace Palace) เป็นที่เก็บรักษากฎหมายระหว่างประเทศ (Seat of International
law ) ที่ตังกองบัญชาการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ศาลอนุญาโตตุลาการ
ถาวร และเนติบัณฑิตยสถานแห่งกรุงเฮกและหอสมุดอันลาค่า

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
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บ่าย

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองแห่งแสง
สี และอิสรเสรีภาพ ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

นาท่านชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดย

การล่องเรือ(Lovers Canal Cruises) ลัดเลียวเข้าตามลาคลอง สัมผัสชีวิตความ
เป็นอยู่ รวมทังสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตังแต่สมัยศตวรรษที่ 17
และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ จากนันนาเข้าชมสถาบัน
สอนการเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียงท่านจะได้สัมผัสและเรียนรู้พืนฐานในการดูและ
การเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนันยังได้มีโอกาสเลือกซือเพชรเม็ดงาม
ในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินค้าอื่น อย่างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย
อาทิ เช่น Rolex, Panarai, Tag Heuer, IWC, Piaget, Longines, Omega, Tissot,
Cartier, Breitling, Chopard, รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง Gucci, Diesel, DKNY,
Chanel, Swatch ฯลฯ จากนันนาท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซือสินค้าแฟชันที่บริเวณ
จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) อันเป็นศูนย์กลางของกรุงอัมสเตอร์ดัมที่มีสถานที่
สาคัญต่างๆตังอยู่มากมาย
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม BEST WESTERN AMSTERDAM AIRPORT หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง

อัมสเตอร์ดัม –หมู่บ้านกีธูร์น –ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น
หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ – สนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn Village) เมืองที่ได้รับฉายาว่า “เวนิ
สแห่งเนเธอร์แลนด์” เมืองเล็กๆที่มีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ 2,600 คน เป็นหมู่บ้านที่
ปราศจากถนนหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยคลอง ทะเลสาบ จึงทาให้ปราศจากมลพิษ

ผู้คน

ในหมู่บ้านจะเดินทางโดยการใช้เรือเป็นพาหนะโดยลัดเลาะคลองที่มีความยาว
ประมาณ 7.5 กิโลเมตร จากนันนาท่านล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น เพลิดเพลินกับบรรย
กาศของหมู่บ้าน unseen แห่งเนเธอร์แลนด์ หมู่บ้านที่ปราศจากถนนสักสาย ซึ่งจะมี
ลาคลองล้อมรอบหมู่บ้าน การคมนาคมยังคงใช้การสัญจรทางนาดั่งเช่นในอดีต อสิ
ระให้ท่านเที่ยวชมหมู่บ้านแห่งนี พร้อมเก็บภาพความประทับใจ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
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บ่าย

นาท่านเดินทางสู่หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม (Volendam) นาท่านสัมผัสวิถีชีวิต
ของเมืองชาวประมงที่เรียงรายไปด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่
แสนคึกคักของเมืองที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวมากมาย

รวมไปถึงท่าเรืออัน

อีกทังยังเป็นเมืองที่ยังคง

อนุรักษ์ อนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายแบบดังเดิมของชาวดัตช์ไว้ที่เมืองนี อิสระให้
ท่านได้ชมเมืองและเลือกซือขอวงฝากของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย จากนันเดินทางสู่
หมู่บ้านกังหัน (Zaanse Schans) หมู่บ้านที่มีการอนุรักษ์กังหันลม และบ้านเรือน
ดังเดิมของฮอลแลนด์

ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ของชาวดัชต์

ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตังแต่

ศตวรรษที่

17-18

โดยทาหน้าที่ผลิตนามันจากดอกมัสตาร์ด

กระดาษงานไม้

นอกจากนีภายในหมู่บ้านแห่งนียังมียังมีโรงสาทิตวิธีการทาชีส ทาขนม ทารองเท้า
ไม้ ที่น่าสนใจ
17.30 น.

นาคณะเดินทางสู่ สนามบินสคิปโพล เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax
Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

21.50 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK 150

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ดูไบ – กรุงเทพฯ

06.30 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

09.40 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ EK 372

18.55 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทาการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก
เช่น กรณีที่เมืองนันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ
ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทังในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาเงิน) เดินทาง หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5.เมื่อท่านทาการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุ
ทุกข้อแล้ว
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง
มิฉะนันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิน

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ทังนีขึนอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
โดยทางบริษท
ั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสาคัญ

โปรแกรม : SUPER SAVE ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กาหนดวันเดินทาง:

15-21, 17-23, 22-28 พ.ค., 27 พ.ค.-2 มิ.ย.,
29 พ.ค.-4 มิ.ย., 31 พ.ค.-6 มิ.ย.61
3-9, 6-12, 13-19, 19-25, 21-27 มิ.ย. 61
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อัตราค่าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

39,911.-

ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

39,911.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

5,900.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

39,911.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

39,911.-

ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ

17,000.-

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศฝรั่งเศส
(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชาระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท )
ชันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านัน)

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

กาหนดวันเดินทาง:

20-26 มิ.ย., 28 มิ.ย.-4 ก.ค. 61
อัตราค่าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

41,911.-

ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

41,911.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

5,900.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

41,911.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

41,911.-

ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ

19,000.-

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศฝรั่งเศส
(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชาระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท )
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ชันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านัน)

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

อัตราค่าบริการนีรวม
1. ค่าตัว
๋ เครื่องบิน ชันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมค
ี วามประสงค์อยู่ตอ
่ จะต้องไม่
เกินจานวนวัน และอยูภ
่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ทอ
่ งเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
(หากต้องการเงือ
่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
ค่าประกันอุบต
ั ิเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบต
ั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรือ
่ งสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษท
ั ได้ **
- เบียประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบียประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มอ
ี ายุตงแต่
ั
แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. มัคคุเทศก์ของบริษท
ั ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครือ
่ งดืม
่ ทีส
่ งั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านาหนักเกินจาก
ทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาตัว,
ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าธรรมเนียมนามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึนราคา
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4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สน
ิ ด้วยตัวท่านเอง
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศฝรั่งเศส
(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชาระเงินตรงกับศูนย์ยน
ื่ วีซ่าในวันยืน
่ เป็นจานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท)
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ (10 ยูโร)
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย
(โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวัน : 7 x 3 = 21 ยูโร )
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิม
่ 7%

เงื่อนไขการจอง
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รบ
ั เงินมัดจาแล้ว
เท่านัน

2. ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท
้ ี่เดินทาง ที่มอ
ี ายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน
3. วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษท
ั ขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ

3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุป
๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทน
ั ที
4. หากท่านที่ตอ
้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ตา่ งจังหวัด) ให้ทา่ นติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุก
ครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบ
ั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั
น
่ วีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมูค
่ ณะและยืน
่
รายบุคคล
(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพือ
่ ประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่

6. หากในคณะของท่านมีผู้ตอ
้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเทีย
่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค
่ ณะ หัวหน้าทัวร์มค
ี วามจาเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทังหมด

เงื่อนไขการชาระค่าทัวร์สว
่ นที่เหลือ

ทางบริษท
ั ขอเก็บค่าทัวร์สว
่ นทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า หรือ ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ
จาเป็นทางบริษท
ั ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึนจริง
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ข้อมูลเบืองต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินจ
ิ ของสถานทูต มิใช่บริษท
ั ทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ
สถานทูตง่ายขึน
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซา่ หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ
ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ ของท่าน

ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ ทีค
่ อ
่ นข้างนานและอาจไม่

สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซา่ ได้
3. สาหรับผู้เดินทางทีศ
่ ึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ

จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต
่ นพานักหรือ

ศึกษาอยู่เท่านัน
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริม
่ เดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทาง
ต้องไปยืน
่ คาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจาก
ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซา่ และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่าง
สาหรับติดวีซา่ ไม่ต่ากว่า 3 หน้า
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษท
ั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนันๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษท
ั ได้สารองทีน
่ ั่งพร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว
๋ เครือ
่ งบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตัว
๋ เครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท

แล้วแต่สายการบินและ

ช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครือ
่ งบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน
จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท
้ ี่จะนั่งต้องมีคุณสมบัตต
ิ รงตามทีส
่ ายการบินกาหนด เช่น
ต้องเป็นผูท
้ ี่มีรา่ งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ
้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตู
ฉุกเฉินได้ (นาหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ทม
ี่ ีปญ
ั หาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ที่นั่ง Long
leg ขึนอยู่กบ
ั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน
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กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึนไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทังหมด
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จา่ ย ท่านละ 20,000 บาท
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทังหมด
5. บริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่
บริษท
ั ฯกาหนดไว้ (30ท่านขึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอืน
่ ที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ
่ ม่สามารถเรียกคืนได้คอ
ื

ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว
๋

และ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวซ
ี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตัว
๋ เครื่องบิน หรือค่าตัว
๋ เครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุป
๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
8. กรณีวีซา่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงหมด
ั
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษท
ั
ของสงวนสิทธิใ
์ นการ ไม่คืนค่าทัวร์ทังหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน

จึงอาจทาให้หอ
้ งพักแบบห้องเดี่ยว

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชันกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ
้ งพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้า
พัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจาเป็นต้องแยกห้องพัก
เนื่องจากโรงแรมนันไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่
อาจมีการแยกห้องพัก
2.

โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครือ
่ งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอ
ี ุณหภูมิต่า

3.

กรณีที่มงี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลีย
่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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4.

โรงแรมในยุโรปทีม
่ ีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มข
ี นาดกะทัดรัต และไม่มอ
ี ่างอาบนา
ซึ่งขึนอยู่กบ
ั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (ฝรั่งเศส)
*** ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า TLS Contact***
ใช้เวลาทาการอนุมัติวซ
ี ่านับจากวันยื่นประมาณ 10-15 วัน
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทาง
ธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องนาส่งเข้าสถานทูต
และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้
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**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยู่เรื่อย ๆ**
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่า
อย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทาง
จะต้องไม่ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)
***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พานักอยู่ต่างประเทศ, ทางานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน
นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมี
เงื่อนไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าใน
ประเทศไทยได้ ข้อกาหนดนีรวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย***
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว จานวน 2 ใบ (พืนหลังขาวเท่านัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รวบ
ผม ให้เห็นหู เห็นคิว ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก )

3. หลักฐานการทางาน
- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุ
ไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแจงการทางาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่
โฉนดที่ดิน เป็นตัน
- เป็นพนักงาน

หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทางาน

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
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4. หลักฐานการเงิน
- กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป
ย้อนหลัง 3 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเท่านัน (รบกวนลูกค้าทารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือ
ถอน ก่อน 1-2 วัน แล้ว ค่อยขอ Statement เพื่อให้อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่า
- กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สาเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือน
(ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย)
- **Bank Statement จะต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขที่บัญชีครบทุกตัว และ
จะต้องมีแสดงทังหมดในทุก ๆ หน้า
- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ้าธนาคารออกมาเป็นรูปแบบที่เป็นตัวครึ่งกระดาษ A4 ไม่
สามารถใช้ยื่นได้ รบกวนแจ้งธนาคารให้ออกเป็นรูปแบบฉบับเด็ม

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจา บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี กองทุน และสลากออมสิน**
5. เอกสารส่วนตัว
-

สาเนาทะเบียนบ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี)

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)

-

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัด
หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตมารดามาด้วย

-

หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด
หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตบิดามา
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-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสาเนา
บัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด
เป็นผู้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

*** กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า
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เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
แบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซา่ เชงเกนประเทศฝรั่งเศส
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกข้อ เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)

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

ชาย

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต)

อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีที่ผู้สมัครขอวีซ่าเป็นเด็ก อายุต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ให้ใส่ชื่อ และที่อยู่ ผู้ปกครอง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………..…
11. ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ขอวีซ่า
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………
E-MAIL (ต้องระบุ)............................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้..................................................................
12. อาชีพปัจจุบัน (หากค้าขาย ให้ระบุด้วยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเสือผ้า ขายอาหาร เป็นต้น)
.......................................................................................................
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13. ชื่อบริษัทหรือร้านค้า และที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่
ของสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………….………
14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตังแต่วันที.่ ......................................ถึงวันที.่ ........................................
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิวมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี
ไม่เคย

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

**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย**
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย

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

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยู่ของผู้ร้องขอ
ตัวผู้ขอวีซ่าเอง

มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
กรุณาระบุชื่อ

......................................................
สิ่งที่ช่วยในการดารงชีพ
เงินสด

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

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พักที่มีผู้จัดหาให้

ชาระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว

ค่าใช้จ่ายทังหมดระหว่างพานักมีผู้ออกให้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)
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************************************************
หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทังสิน
ทังนีบริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านัน
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