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HG 07 TULIP FESTIVAL 

ฝรัง่เศส เบลเยีย่ม เนเธอแลนด๑ 8 วนั 
ปารสี – บรจูจ๑ – เกนท๑ – บรสัเซลส๑ – รอตเทอดาม 

อัมสเตอร๑ดมั – กีร๑ธฮอร๑น – ลซิเซ ํ– ซานน๑สคันส๑ 

พเิศษ!! ชมเทศกาลดอกทิวลปิ สวนเคอเคนฮอฟ  

ลํองเรอืชมวิวเมืองกรี๑ธฮอร๑น 
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วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ  

17.00 น.    พร๎อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส๑ (EK) เจ๎าหน๎าที่ให๎การต๎อนรับพร๎อม

อํานวยความสะดวก 

20.35 น.        ออกเดินทางสํู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส๑ โดยสายการบินเอมิเรตส๑ เที่ยวบินที่ EK373 (บริการ

อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

 

วันที่สอง ดูไบ  - ปารีส 

00.50 น.      แวะเปล่ียนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส๑  

03.20 น. ออกเดินทางสํูกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส๑ เที่ยวบินท่ี EK71 (บริการอาหารและเครื่องด่ืม

บนเครื่อง) 

08.00 น.   เดินทางถึงปารีส ผํานพิธีตรวจคนเข๎าเมืองกํอนจะออกเดินทางเข๎าสํูตัวเมืองปารีส เพ่ือชมเมืองสําคัญและ

ศูนย๑กลางยุโรปต้ังแตํสมัยศตวรรษท่ี 17 จนถึงปัจจุบัน แนํนอนวํามาถึงปารีสแล๎วก็ต๎องไมํพลาดที่จะไปแวะถํายรูป

กับสัญลักษณ๑คํูบ๎านคํูเมือง หอไอเฟล (Eiffel Tower) หอคอยสูง 324 เมตรแหํงนี้เคยได๎ช่ือวําเป็นส่ิงกํอสร๎างที่สูง

ที่สุดในโลกมาแล๎วในชํวงปี 1889-1930 และที่ไมํไกลจากหอไอเฟลนี้เองก็เป็นที่ต้ังของ ประตูชัยอาร๑คเดอทรียงฟ์ 

(Are de Triomphe) อนุสรณ๑สถานแหํงชัยชนะขนาดใหญํแหํงนี้ต้ังอยูํใจกลาง จัตุรัสชาร๑ล เดอ โกล (Place 

Charles de Gaulle) จุดเริ่มต๎นของถนน 12 สายสําคัญของปารีส ซึ่งรวมถึง ถนนชองเซลิเซ (Champs-Elysees) 

ถนนที่นักช๎อปป้ิงทุกคนต๎องรู๎จักดี เพราะตลอดความยาว 1.9 กิโลเมตรจะเรียงรายไปด๎วยร๎านค๎ามากมาย เต็มไป

ด๎วยแบรนด๑ช้ันนําให๎ได๎เลือกช๎อปกันอยํางเต็มที่ เพราะหนึ่งในจุดเดํนของปารีสก็ต๎องบอกวําเป็นแหลํงช๎อปปิ้งช้ัน

นํานี่เอง 

 

   

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 เที่ยวชมเมืองปารีส นําทํานถํายภาพบริเวณ พิพิธภัณฑ๑ลูฟวร๑ (Louvre Museum) ซึ่งภายในได๎เก็บผลงานศิลปะ

เอาไว๎มากกวํา 380,000 ช้ินเลยทีเดียว และต๎องไมํพลาดถํายรูปเช็คอินกับพีระมิดแก๎วขนาดใหญํที่ถือเป็นหนึ่งใน

การออกแบบอยํางเก๐ไก๐ นําทุกทํานช๎อปปิ้งสินค๎า Duty Free ที่ร๎าน เบนลักซ๑ (Benlux) ร๎านค๎าที่มากมายด๎วย

สินค๎าช้ันนําจากแบรนด๑ดัง ในราคาปลอดภาษี ไมํวําจะเป็นน้ําหอม เครื่องสําอาง นาฬิกา เครื่องประดับ และอื่นๆ 

อีกมากมาย ไมํวําจะเป็น Armani, Calvin Klein, Burberry, Dior และอีกหลายแบรนด๑ให๎เลือกซื้อ ริมฝ่ังแมํน้ําเซน

ของปารีสยังเป็นที่ต้ังของอีกหนึ่งแลนด๑มาร๑กสําคัญ มหาวหิารนอ็ทเทอดาม (Notre-Dame de Paris) มหาวหิาร

ของศาสนาคริสต๑นิกายโรมันคาทอลิกอายุเกือบ 700 ปีน้ี เป็นหนึ่งในโบสถ๑ที่ใหญํที่สุดและเป็นที่รู๎จักมากที่สุดในโลก 

ตัวโบสถ๑ได๎ถูกออกแบบในศิลปะสไตล๑โกธิค ตกแตํงด๎วยกระจกสีที่เข๎ากันได๎อยํางลงตัว     

        เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

  นําทํานเข๎าสูํที่พัก ณ Mercure Orly Paris Rungis หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่สาม ปารีส – เซอร๑ริส – La Vallee Village Outlet – ปารีส 

เช๎า        บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม  
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 ออกเดินทางไปยังเมือง เซอร๑ริส (Serris) เพ่ือไปช๎อปปิ้งกันให๎

เต็มท่ีที่ La Vallee Village Outlet เอาท๑เลทกลางแจ๎งที่อัดแนํน

ไปด๎วยสินค๎าและแบรนด๑คุณภาพจากทั่วโลกกวํา 110 แบรนด๑ 

CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, 

FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO, 

VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, 

CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ แถมเป็น

เอาท๑เลทท่ีอยูํหํางจากปารีสเพียงแคํ 30 นาที และราคาโปรโมช่ัน

ที่รับรองวําถูกใจขาช๎อปท้ังหลายแนํนอน   

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน 

 จากนั้นก็ได๎เดินทางกลับมายังกรุงปารีส เพ่ือช๎อปปิ้งกันตํอที่อีกแหลํงช๎อปปิ้งที่เราไมํพลาดแวะไปก็คือ "แกลลอรี่ 

ลาฟาแยตต๑" (Galeries Lafayette) ห๎างสรรพสินค๎าขนาดใหญํช่ือดังใจกลางกรุงปารีส โดยทั้ง 9 ช้ันนั้นแนํนขนัด

ไปด๎วยสินค๎าแบรนด๑ตํางๆ ไมํวําจะเป็นแบรนด๑ไหน สัญชาติอะไรก็สามารถหาซื้อได๎ที่ห๎างแกลลอรี่ ลาฟาแยตต๑นี้ 

แถมยังสามารถทํา Tax Refund ได๎ที่ห๎างนี้ได๎เลยด๎วยสะดวกมาก 

เย็น  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

  นําทํานเข๎าสูํที่พัก Mercure Orly Paris Rungis หรือระดับเดียวกัน  

 

วันที่สี่  ปารีส – บรูจจ๑ – เกนท๑ - Oudenaarde 

เช๎า        รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

เดินทางออกจากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มุํงหน๎าไป

ยัง ประเทศเบลเยียม โดยจุดหมายของเราอยูํที่ เมืองบ

รูจจ๑ (Brugge) บรูจจ๑เป็นเมืองเล็กริมทะเลสาบที่มีทรง

เป็นเหมือนรูป ไ ขํขนาดประมาณ 138 กวํ าตาราง

กิโลเมตร โดยรอบเมืองจะมากด๎วยลําคลองน๎อยใหญํที่

ซอกซอนอยูํทั่วเมือง ทําให๎ได๎ช่ือวําเป็นเมืองแหํงสายน้ํา

และเมืองแหํงอาคารสวยร่ํารวยโบสถ๑วิหารดังเชํนที่ใครๆ 

พากันมอบสมญานามให๎กับบรูจจ๑วํา “เวนิสแหํงยุโรป

เหนือ”  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

เที่ยวชมบรรยากาศสวยๆ ของเมืองบรูจจ๑ พร๎อมชม

แลนด๑มาร๑กเดํนๆ ของเมืองไมํวําจะเป็น มาร๑เก็ต สแควร๑ 

(Market Square) ยํานใจกลางเมืองบรูจจ๑เหมาะทั้งจะเดิน

เที่ยว นั่งรถม๎าหรือนั่งเรือชมคลองที่มีอยูํมากมายหลาย

สาย มีอาคาร สถาปัตยกรรมแบบโกธิก บารอก เรเน

ซองส๑ปะปนกันอยูํละลานตาบอกได๎เพียงส้ันๆ วําสวยงาม

มาก ออกเดินทางตํอไปยังเมือง เกนท๑ (Ghent) หนึ่งใน

เมืองใหญํของเบลเยียม ที่ยังอนุรักษ๑อาคารบ๎านเรือน

เกําแกํเอาไว๎ สวยงามด๎วยสถาปัตยกรรมจากยุคกลาง 

และโบสถ๑เกําแกํ เราจะได๎เห็นปราสาทเกําแกํขนาดใหญํที่มีมาต้ังแตํยุคกลาง ปราสาทกราเวนสตีน (Gravensteen) 

ที่เคยเป็นทั้งที่อยูํอาศัยของขุนนาง ศาลาวําการ และคุก ปัจจุบันได๎ถูกบูรณะและให๎นักทํองเที่ยวได๎เข๎าชมภายใน และ

ที่ใจกลางเมืองเกําเกนท๑เราจะได๎เห็น โบสถ๑เซนต๑นิโคลัส (St. Nicholas’s Church) โบสถ๑ขนาดใหญํอลังการและมาก

ด๎วยประวัติศาสตร๑สําคัญ โบสถ๑เซนต๑นิโคลัสนี้มีอายุกวํา 700 ปี สวยสงําด๎วยสถาปัตยกรรมสไตล๑โกธิค มาที่
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เมืองเกนท๑ก็ต๎องมาชมโบสถ๑นิโคลัสนี่ละ จากโบสถ๑เซนต๑นิโคลัส เดินไปอีกนิดก็จะเจอกับหอคอยสูงใหญํของ มหา

วิหารเซนต๑บาโว (St. Bavo’s Cathedral) โบสถ๑โบราณที่สามารถย๎อนประวัติไปได๎กวํา 1,000 ปี แตํยังงดงามด๎วย

การตกแตํงและออกแบบในศิลปะสไตล๑โกธิค ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินเมืองเกนท๑ท่ีไมํควรพลาด 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

นําทํานเข๎าสูํที่พัก ณ Leopold Oudenarde หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่ห๎า  Oudenaarde – บรัสเซลส๑ – รอตเทอดาม – อัมสเตอร๑ดัม - Lelystad 

เช๎า        รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางสํูเมือง บรัสเซลส๑ (Brussels) ศูนย๑กลางการ

บริหารและพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการเป็นที่ ต้ังของ

หนํวยงานราชการ องค๑กรระหวํางประเทศ และเป็นศูนย๑รวม

สถานที่ทํองเที่ยวเกําแกํจนถึงใหมํรํวมสมัย จะเดินเท๎าชม

พิพิธภัณฑ๑ก็มีมากมายชมวันเดียวไมํมีหมด ถ๎าเป็นแหลํงช๎อป

ปิ้งก็ยิ่ งไมํ ต๎องขยายความเพราะมีมากทั้งตลาดจนถึง

ห๎างสรรพสินค๎าช่ือดัง แตํมาถึงเบลเยียมก็ต๎องแวะไปชม

จัตุรัสที่ ได๎ช่ือวํา สวยที่สุดในโลก จัตุรัสกรองด๑ ปลาซ 

(Grong Plas) ได๎รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก๎

เมื่อปี 1983 แตํสร๎างมาต้ังแตํศตวรรษที่ 15 ล๎อมด๎วย

บรรดาอาคารเกําที่ออกแบบสร๎างตามแบบสถาปัตยกรรมบา

รอก โกธิกและนี โอโกธิก ซึ่งสํวนใหญํ ล๎วนเป็นอาคาร

ส่ิงกํอสร๎างที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร๑ของประเทศ 

ครึกครื้นเพราะมีร๎านค๎า ร๎านอาหาร โรงแรมที่พัก ศิลปินวาด

ภาพ กลางลานจัดเป็นเหมือนตลาดขายต๎นไม๎ดอกไม๎ 

ทํามกลางความสวยงามของอาคารตํางๆ รอบจั ตุรัส

กรองด๑ ปลาซแล๎ว ศาลาวําการกรุงบรัสเซลส๑ (Brussels 

Town Hall) ยังเป็นอีกส่ิงกํอสร๎างหนึ่งประจําเมืองที่สวยงามโดดเดํนและนําสนใจ ตัวอาคารก็วําสวยแล๎วจากการ

ตกแตํงอยํางละเอียดให๎ทุกมุมประดับประดาตัวรูปปั้นนักบุญทั้งหลาย เช่ือวําใครก็ตามที่ได๎ไปเที่ยวบรัสเซลลส๑

โดยเฉพาะในยํานจัตุรัสกรองด๑ ปลาซเป็นต๎องพากันไปชม แมนเนเกน พิส (Manneken Pis) รูปหลํอเด็กน๎อย

เปลือยกายสูงเพียงประมาณ 60 เซนติเมตรที่ดังระเบิดไปทั่วโลกด๎วยเอกลักษณ๑ที่ไมํเหมือนใครเพราะเจ๎าเด็กคนนี้

อยูํในอิริยาบทที่กําลังยืนฉี่ชวนให๎อมยิ้มด๎วยความนําเอ็นดูเมื่อได๎พบเห็น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 แล๎วก็ได๎เวลาต๎องโบกมือลาเมืองบรัสเซลส๑ เพ่ือไปเที่ยวกันตํอที่ เมือง รอตเทอดาม (Rottedam) ประเทศ

เนเธอร๑แลนด๑ เมืองทําที่ใหญํที่สุดอีกแหํงหนึ่งของโลกและเป็นจุดเทียบทําของเรือขนสํงสินค๎าระหวํางประเทศ ทําให๎

เมืองรอตเทอดามมีความทันสมัยและมากด๎วยอาคารสวยแปลกตา และเราก็ไมํพลาดที่จะไปเที่ยวชมและเช็คอินทั้ง 

สถานีเซ็นทรัล (Centraal Station) ศูนย๑กลางการคมนาคมของเมืองรอตเทอดาม พร๎อมท้ังออกแบบอาคารให๎ดู

สวยทันสมัยทีเดียว ตลาดรอตเทอดาม (De Markthal) ตลาดกลางเมืองที่มากมายด๎วยสินค๎าและอาหารหลาย

ชนิด จุดเดํนของตลาดแหํงนี้คือหลังคาที่สร๎างข้ึนครอบตลาด ให๎ผ๎ูคนได๎มาเลือกซื้อไมํวําสภาพอากาศจะเป็น

อยํางไร และเมื่อตกเย็นท่ีเพดานจะมีการเลํนแสงสีตํางๆ สวยงามอลังมาก  

 แล๎วก็ได๎เวลาเดินทางตํอไปยังเมือง อัมสเตอร๑ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร๑แลนด๑   

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 นําทํานเข๎าสูํที่พัก ณ Bedbank Apollo หรือระดับเดียวกัน 

 



 

HERMESHOLIDAY CO.,LTD.  TEL : 02-1026569 HOTLINE : 063-2692961 LINE ID : @tourhermes 

วันที่หก Lelystad – กีร๑ธฮอร๑น – อัมสเตอร๑ดัม – ลํองเรือกระจก – โรงงานเจียระไนเพชร Gassan - Lelystad 

เช๎า        รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

 นั่งรถโค๎ชไปยังเมืองแหํงคลอง กีร๑ธฮอร๑น (Giethoorn) เมืองที่ไมํมีรถราให๎เห็น จะมีก็แตํเรือภายในเมืองเทํานั้น 

เมืองนี้ไมํมีถนนให๎รถแลํนไปมา เพราะเมืองทั้งเมืองจะมีแตํแมํนํ้าลําคลองซอกซอนไปในตรอกซอย เสนํห๑ของเมืองนี้

คือไมํวําเราจะไปไหนมาไหนก็ต๎องไปด๎วยเรือ นอกเหนือจากเรือก็จะมีจักรยาน แตํนั่งเรือชมคลองนี่แหละเหมาะกับ

การเที่ยวกีร๑ธฮอร๑นที่สุดแล๎ว ทุกวันนี้มีนักทํองเที่ยวเดินทางไปยังกีร๑ธฮอร๑นมากอยูํเหมือนกันและก็มักจะนั่งเรือ

สวนกันไปมาในคลองเมื่อยามเที่ยวชมเมือง ลํองเรือชมคลองทํามกลางแนวทิวทัศน๑สองข๎างทางที่เป็นสนามหญ๎า 

สวน อาคารบ๎านเรือน ร๎านค๎า ร๎านกาแฟ พิพิธภัณฑ๑ เรือจะพาเราฝ่าสายน้ําในคลองให๎ได๎สัมผัสสายลมเย็นที่สวน

มาเบาๆ ให๎พอช่ืนใจ ลอดใต๎สะพานไม๎กวํา 180 แหํงที่สร๎างไว๎สําหรับเดินข๎ามสองฝ่ังคลอง  

 

   

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 เดินทางกลับสํูเมือง อัมสเตอร๑ดัม เมืองสวยที่ต้ังอยูํริม “แมํน้ําอัมสเตล” (Amstel River) อัมสเตอร๑ดัมนําจะเป็น

เมืองหลวงแหํงเดียวในโลกที่ได๎รับฉายาเป็น “เมืองหลวงแหํงจักรยาน” เพราะประชากรในอัมสเตอร๑ดัมใช๎จักรยาน

เป็นพาหนะประจําตัว ซอกซอยทั่วอัมสเตอร๑ดัมมีของดีเต็มไปหมด ทั้งร๎านสินค๎าที่ระลึก ร๎านกาแฟเก๐ๆ พิพิธภัณฑ๑ 

หรือแวะนั่งเลํนในสวนสาธารณะก็ยิ่งเพลินจนอาจจะลืมเวลาไปเลย นําทุกทําน ลํองเรือกระจก ลํองไปตามแมํน้ําไรน๑

เพ่ือได๎ชมเมืองในอีกมุม เห็นยํานไชนําทาวน๑ ผํานยํานชุมชนชาวยิวที่เคยอพยพมาจากทั่วยุโรปแล๎วมาต้ังรกรากใน

ยุคกลาง หนึ่งในความสามารถที่โดดเดํนของชาวยิวในเนเธอร๑แลนด๑คือการเป็นชํางเจียระไนเพชร  และถึงข้ันชาวยิว

หลายรายเปิดร๎านเพชรเป็นของตัวเองซึ่งมีร๎านหนึ่งที่เราอยากนําเสนอ เข๎าชม โรงงานเจียระไนเพชร GASSAN 

ร๎านจําหนํายและโรงงานผลิตเพชรซึ่งเป็นกิจการของชาวเนเธอร๑แลนด๑ที่ดําเนินกิจการมานานถึง 71 ปีแล๎ว นี่คือ

แหลํงเจียระไนเพชรระดับโลกที่ควรคําให๎แวะชมมาก ความพิเศษของกัสซันคือไมํได๎เป็นแคํร๎านจําหนํายเพชรเทํานั้น 

แตํจะเปิดพ้ืนท่ีให๎ชมและเรียนรู๎วิธีการคัดสรรเพชร รวมทั้งได๎ชมการเจียระไนโดยชํางฝีมือด๎วย นอกจากนี้ภายใน

โรงงานยังมีพ้ืนท่ีของพิพิธภัณฑ๑เล็กๆ ที่จัดแสดงภาพเกํา เส้ือกีฬาและลายเซ็นของเหลํานักฟุตบอลช่ือดังทีมชาติ

เนเธอร๑แลนด๑และบรรดาโค๎ชที่มีสายสัมพันธ๑อันดีกับเจ๎าของโรงงานเพชรกัซซันแหํงนี้ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 นําทํานเข๎าสูํที่พัก ณ Bedbank Apollo หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่เจ็ด Lelystad – ลิซเซํ – สวนเคอเคนฮอฟ – หมูํบ๎านกังหัน ซานน๑สคันส๑ – อัมสเตอร๑ดัม – สนามบิน 

เช๎า        รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม  

  เดินทางสํู เมืองลิซเซํ (Lisse) เพ่ือไปยังหนึ่งในไฮไลท๑ของท

ริปนี้ สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof)  อาณาจักรแหํง

ดอกไม๎สวยที่เปิดให๎เที่ยวชมกันได๎ปีละครั้งยาวนานประมาณ 

2 เดือนคือชํวงประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม

เทํานั้น ที่น่ีคือศูนย๑รวมความสวยงามของดอกทิวลิปที่อลัง

การมากในระดับท่ีได๎ฉายาวําเป็น “สวนแหํงยุโรป” และ “สวน

แหํงโลก” เลยทีเดียว กํอนจะได๎เวลาแล๎วเดินทางกลับสํูเมือง

อัมสเตอร๑ดัม 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 เมืองอัมสเตอร๑ดัม นอกจากจะสําคัญด๎วยการเป็นเมืองหลวงของประเทศเนเธอร๑แลนด๑แล๎ว ยังได๎ข้ึนทะเบียนเป็น

มรดกโลกที่มากทั้งด๎วยประวัติศาสตร๑และสถานที่ทํองเที่ยวมากมายโดยเฉพาะที่ จัตุรัสดัม (Dam Square) ที่

เปรียบได๎กับใจกลางเมืองอัมสเตอร๑ดัม เป็นสถานท่ีสําคัญในประวัติศาสตร๑ ที่กลางจัตุรัสจะมีอนุสาวรีย๑แหํงชาติ ที่

ระลึกแหํงผ๎ูเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 ต้ังอยูํ จากนั้นก็เดินทางไปยัง หมูํบ๎านกังหันลม ซานส๑สคันส๑ (Zaanse 

Schans) ที่ต้ังอยูํทางตอนเหนือของอัมสเตอร๑ดัม ที่นี่เราจะได๎เห็นบ๎านไม๎สไตล๑ฮอลแลนด๑แท๎ๆ กังหันลมเกําแกํที่

บางตัวยังคงทํางานได๎เป็นปกติ ได๎สัมผัสบรรยากาศชนบทของชาวเนเธอร๑แลนด๑ ภายในหมูํบ๎านยังมี พิพิธภัณฑ๑

ซานส๑ (Zaans Museum) ซึ่งภายในนอกจากการจัดแสดงวิธีชีวิตของชาวดัตช๑แล๎ว ก็มีการสาธิตวิธีการทํารองเท๎า

ไม๎และการทําชีสให๎ชมด๎วย  

 

   

  

 

 

 

 

 

 ได๎เวลาอันสมควรนําทุกทํานเดินทางสูํสนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย 

22.00 น. ออกเดินทางสํู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส๑ เที่ยวบินท่ี EK150 แวะเปล่ียนเครื่อง (บริการอาหารและ

เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

 

วันทีแ่ปดดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 

07.45 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส๑ แวะเปล่ียนเครื่อง 

09.30 น. เดินทางสํู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส๑ โดยเที่ยวบินท่ี EK372 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

18.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร๎อมความประทับใจ 

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

อัตราคาํบริการ 

วนัเดนิทาง ราคา 

มนีาคม 

16-23 / 17-24 / 19-26 / 21-28 

ม.ีค. 

26 ม.ี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 
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เด็ก (อายไุมเํกนิ 12 ป)ี ไมมํเีตยีงลดทาํนละ 2,000 บาท 

พักเดีย่ว เพิ่มทาํนละ 10,000 บาท 

 

 อัตรานี้รวม 

✓ คําต๋ัวเครื่องบินช้ันทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส๑ (EK) 

✓ คําที่พักระดับมาตรฐาน (ห๎องละ 2-3 ทําน) ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คํารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คําเข๎าชมสถานท่ี และคําธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คําอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คําประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม๑) 

 

อัตรานี้ไมํรวม 

✗ คําธรรมเนียมในการขอยื่นวีซํากลํุมเชงเก๎น (3,500 บาท/ทําน) ทางสถานทูตจะไมํคืนเงินคําธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ คําภาษีมูลคําเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จําย 3% กรณีต๎องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๏ปเหมาหรือตัดกรุ๏ปเทํานั้น) 

✗ คําน้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวําสายการบินกําหนดให๎ 30 กิโลกรัมตํอหนึ่งคน 

✗ คําใช๎จํายสํวนตัวตํางๆ นอกรายการ อาทิ คําโทรศัพท๑ คําซักรีด และคําเครื่องด่ืมในห๎องพัก 

✗ คําทิปไกด๑ท๎องถิ่นและคนขับรถท๎องถิ่น ทํานละ 2 ยูโร / คน / วัน (12 ยูโร / ทําน) 

✗ คําทิปหัวหน๎าทัวร๑ไทย ข้ันตํ่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน) 

เงื่อนไขในการจองทัวร๑ 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทํานละ 20,000 บาทพร๎อมคําวีซํา (3,500 บาท/ทาํน) (หลังจองภายใน 3 วัน) พร๎อม

สําเนาหนังสือเดินทาง 

2. ชําระยอดทั้งหมดกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 20 วัน 

3. หากไมํชําระคําใช๎จํายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

  

การยกเลิกและคืนคําทัวร๑ 

1.ยกเลิกกํอนการเดินทาง 45 วันข้ึนไป คืนมัดจําทั้งหมด 

2.ยกเลิกกํอนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป เก็บคําใช๎จํายเบื้องต๎น 5,000 บาท 

3.ยกเลิกกํอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4.ยกเลิกกํอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคําใช๎จําย 50% ของราคาคําทัวร๑ทั้งหมด 

5.ยกเลิกกํอนการเดินทางน๎อยกวํา 15 วัน ขอเก็บคําใช๎จําย 100% ของราคาคําทัวร๑ทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกํอนลํวงหน๎าในกรณีที่ผ๎ูเดินไมํถึง 30 ทําน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ

คําใช๎จํายที่เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย และไมํรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญ

หาย สูญเสียหรือได๎รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน๎าทัวร๑ เชํนภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต๎น 

3. เนื่องจากรายการทัวร๑นี้เป็นแบบเหมาจํายเบ็ดเสร็จ หากทํานสละสิทธิ์การใช๎บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข๎าประเทศไมํวํา

กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนเงินในทุกกรณี 

Songkran Festival 
8-15 / 10-17 / 11-18 / 12-19 

เม.ย. 62 
53,900 
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4. เมื่อทํานได๎ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมํวําจะเป็นการชําระผํานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวํา

ทํานรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตํางๆ ของบริษัทฯที่ได๎ระบุไว๎โดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกํอนลํวงหน๎าในกรณีที่ผ๎ูเดินไมํถึง 30 ทําน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ

คําใช๎จํายที่เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย และไมํรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญ

หาย สูญเสียหรือได๎รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน๎าทัวร๑ เชํนภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต๎น 

3. เนื่องจากรายการทัวร๑นี้เป็นแบบเหมาจํายเบ็ดเสร็จ หากทํานสละสิทธิ์การใช๎บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข๎าประเทศไมํวํา

กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนเงินในทุกกรณี 

4. เมื่อทํานได๎ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมํวําจะเป็นการชําระผํานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวํา

ทํานรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตํางๆ ของบริษัทฯที่ได๎ระบุไว๎โดยทั้งหมด 

 

 

เอกสารที่ตอ๎งใชใ๎นการยืน่วซีาํ 

1. พาสปอร๑ตที่ยังไมํหมดอายุ และมีอายุไมํตํํากวํา 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับเข๎าสํูประเทศ หากมีพาสปอร๑ตเลํมเกํา ไมํ

วําจะเคยมีวีซําในกลํุมเชงเก๎นหรือไมํก็ตามควรนําไปแสดงด๎วยเพ่ือเป็นการงํายตํอการอนุมัติวีซํา 

2. รูปถํายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน๎าใหญํ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเทํานั้นและมีอายุไมํเกิน 6 

เดือน) 

3. เอกสาระสําคัญสํวนบุคคล  

   3.1 สําเนาทะเบียนบ๎าน  

3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข๎าราชการ  

3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถ๎ามี)  

3.4 สําเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล (ถ๎ามี) 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษัท 

    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทํานทํางานอยูํต๎องเป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น โดยระบุตําแหนํง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน วัน

เดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชํวงเวลาที่ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ

กําหนด 

5. กรณีเป็นเจ๎าของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการค๎า และหนังสือรับรองที่คัดไว๎ไมํเกิน 3 เดือน พร๎อมวัตถุประสงค๑หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของ

บริษัทฯ ย๎อนหลัง 6 เดือน พร๎อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

6. หลักฐานทางการเงิน  

Statement ย๎อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทํานั้น (ในกรณีที่ผู๎อื่นเป็นคนออกคําใช๎จํายให๎ 

ต๎องมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ๑พร๎อมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินต๎องมีจํานวนไมํตํ่ากวํา 6 หลัก เพ่ือ

แสดงให๎เห็นวํามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคําใช๎จํายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช๎จํายได๎อยํางไมํเดือดร๎อน 

เมื่อกลับสํูภูมิลําเนา พร๎อมกับหนังสือรับทางการเงินท่ีออกจากธนาคาร (Bank Certificate) 

**สถานทูตไมํรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 

7. กรณีที่บริษัทของทํานเป็นผ๎ูรับผิดชอบคําใช๎จํายในการเดินทางให๎กับผ๎ูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข๎อ 1-6 แล๎ว 

ทางบริษัทฯ จะต๎องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพ่ือแสดง ความรับผิดชอบตํอคําใช๎จํายและการกลับมาทํางานของทําน โดยระบุ

รายช่ือผ๎ูเดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด๎วย 

8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะต๎องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทําน๎ํน  
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9. กรณีที่เด็กอายุตํํากวํา 20 ปี  

9.1 ไมํได๎เดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ง 

- จดหมายยินยอมให๎เดินทางไปตํางประเทศจาก อําเภอ / เขต ที่ทํานอยูํ (เป็นภาษาอังกฤษ) 

- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ๎านของบิดา / มารดา 

- สําเนาพาสปอร๑ตบิดา / มารดา 

- หลักฐานการเงินของผ๎ูเป็นสปอนเซอร๑ในการออกคําใช๎จําย (ภาษาอังกฤษ) 

- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

- เอกสารเช่ือมโยงความสัมพันธ๑ระหวํางผ๎ูเดินทางกับผ๎ูออกคําใช๎จํายให๎ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 

9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา  

- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ๎านของบิดา / มารดา 

- สําเนาพาสปอร๑ตบิดา / มารดา 

- หลักฐานการเงินของผ๎ูเป็นสปอนเซอร๑ในการออกคําใช๎จําย (ภาษาอังกฤษ) 

- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซํา บิดาและมารดา ต๎องเดินทางมาเซ็นแบบฟอร๑มการร๎องขอวีซําให๎กับบุตร **  

10. การบิดเบือนข๎อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให๎เดินทางเข๎าประเทศในกลํุมเชงเก๎น เป็นการถาวร และถึงแม๎วํา

ทํานจะถูกปฏิเสธวีซํา สถานทูตไมํคืนคําธรรมเนียมที่ได๎ชําระไปแล๎ว และหากต๎องการขอยื่นคําร๎องใหมํก็ต๎องชําระคําธรรมเนียม

ใหมํทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสํุม เรียกสัมภาษณ๑บางทําน ทางบริษัทฯ ขอความรํวมมือในการเชิญทํานไปสัมภาษณ๑ตามนัด

หมาย และโปรดแตํงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูต

ขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครํขอรบกวนทํานจัดสํงเอกสาร ดังกลําวเชํนกัน 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได๎วีซําแล๎ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ๎งสถานทูตเพ่ือให๎อยูํในดุลยพินิจของ

สถานฑูตเรื่องวีซําของทํานเนื่องจากการขอวีซําในแตํละประเทศจะถูก บันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของบริษัท 

12. การยื่นวีซํานั้นผ๎ูเดินทางต๎องชําระยอดมัดจําพร๎อมคําวีซํากํอนเทํานั้นถึงสามารถดําเนินข้ันตอนการยํํนวีซําได๎ 

 

** ทางบริษัทไมํมีนโยบายการแปลเอกสารให๎ ถ๎าหากต๎องการให๎ทางเราแปลเอกสารจะมีคําใช๎จํายเพิ่มเติมใบละ 500 บาท **  
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รายละเอยีดและเอกสารในการขอยืน่วซีาํประเทศเชงเกน๎ 

ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ 

ผ๎ูเดินทางต๎องมาแสดงตัวและสแกนลายน๎ํวมือ ณ ศูนย๑ยื่นวีซํา ตามวันและเวลาที่นัดหมาย 

 
กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองัฤษ  

ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ชื่อ-นามสกุล (เดมิ) ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู.่............................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอร์มอืถอื........................................................................ 

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

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขทีพ่าสปอรต์................................................... วนัหมดอาย.ุ..................................................................... 

วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อาชพี................................................................................... 

สถานทีท่ างาน.............................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน.................................................  

การเดนิทางในครัง้นี้ท่านออกค่าใขจ้่ายเองหรอืไม่ .......................................................................................... 

ชื่อผูอ้อกค่าใชจ้่าย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไม่เคย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไม่เคย  

** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรุณาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 
 
 
 
 


