รหัส ZET1903902
ทัวรฝรั่งเศส เบลเยียม เยอรมัน เนเธอแลนด [เลทสโก วอนกังหันลมฝากรัก]
8 วัน 5 คืน (CX)
ลองเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล - สะพานอเล็กซานเดอรที่ 3 - หอไอเฟล - จัตุรัสทรอคคาเดโร ลานประวัติศาสตร หรือ จัตุรัสคองคอรด - ถนนช็อง เซลีเซ - ประตูชัยนโปเลียน หรือ อารกเดอทรี
ยงฟเดอเลตวล - จัตุรัสชารล เดอ โกล - โรงอุปรากรปาแลการนีเย - ยานเลอ มาเรส - มหาวิหาร
ซาเคร เกอร - พิพธิ ภัณฑลูฟร - หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเช็คแล็บก็อก เมืองฮองกง ประเทศ ฮองกง

14.00 น.

พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา
หมายเลข 6 เคานเตอร M สายการบิน Cathay Pacific Airways เจาหนาที่
คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก

17.30 น.

นําทานเดินทางสู สนามบินเช็คแล็บก็อก เมืองฮองกง ประเทศฮองกง โดย
เทีย
่ วบินที่ CX708
** ใชเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่องบิน **

21.30 น. เดินทางถึง สนามบินเช็คแล็บก็อก เมืองฮองกง ประเทศฮองกง ** เพื่อเปลี่ยน
เครื่อง **

วันทีส
่ อง

สนามบินเช็คแล็บก็อก เมืองฮองกง ประเทศฮองกง - สนามบินปารีส ชาลสเดอ
โกล เมืองปารีส ประเทศฝรัง่ เศส - เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส - ลองเรือบาโต
มุช ชมหอไอเฟล - สะพานอเล็กซานเดอรที่ 3 - หอไอเฟล - จัตุรส
ั ทรอคคาเด
โร - ลานประวัติศาสตร หรือ จัตุรส
ั คองคอรด - ถนนช็อง เซลีเซ - ประตูชัยนโป
เลียน หรือ อารกเดอทรียงฟเดอเลตวล - จัตุรัสชารล เดอ โกล - โรงอุปรากร
ปาแลการนีเย - ยานเลอ มาเรส - มหาวิหาร ซาเคร เกอร - พิพธ
ิ ภัณฑลฟ
ู ร หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต

00.05 น. นําทานเดินทางสู สนามบินปารีส ชาลสเดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดย
เที่ยวบินที่ CX261
** ใชเวลาบินประมาณ 12 ชัว่ โมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่องบิน **
06.55 น.

เดินทางถึง สนามบินปารีส ชาลสเดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส (เวลา
ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชัว่ โมง) หลังจากผานพิธก
ี ารตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรแลว
นําทานเดินทางสู เมืองปารีส (Paris) เมืองหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส (France)
เมืองทีม
่ ีมนตเสนหอ
 ันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักทองเที่ยวอยากมา
เยือนมากที่สด
ุ ปจจุบันเมืองปารีสเปนหนึ่งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่
ลํ้าสมัยแหงหนึ่งของโลก ที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา ความบันเทิง สื่อ
แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหเมืองปารีสเปนหนึ่งในเมืองที่สําคัญที่สด
ุ แหง
หนึ่งของโลกหรือเมืองที่ใครก็ตา งใฝฝนถึง
นําทาน ลองเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล (Bateaux Mouches River Cruise)
ที่ไหลผานใจกลางเมืองปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของ
อาคารตางๆตลอดสองฝากฝﻤงแมนาํ้ แซน เปนอีกหนึง่ ประสบการณที่นาประทับใจ

(รอบของการลองเรืออาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถ
ลองเรือได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย
ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกบ
ั ทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับ
ผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ทัง้ นีท
้ างบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปน
สําคัญ)
นําทาน ผานชม สะพานอเล็กซานเดอรที่ 3 (Pont Alexandre-III Bridge)
เปนสะพานโคงพาดผานแมนํ้าแซน เชื่อมตอทัง้ สองฝﻤงแมนาํ้ ดานฝง ﻤหอไอเฟลกับฝง ﻤช็
อง เซลีเซเขาดวยกัน โดยไดถก
ู กลาวขานวาเปนสะพานทีป
่ ระดับประดาไปดวยงาน
ศิลปะชั้นเลิศ และหรูหราที่สุดในเมืองปารีส โดยในปจจุบันไดขึ้นทะเบียนเปนอนุสรณ
สถานทางประวัติศาสตรแหงประเทศฝรัง่ เศส
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณที่โดดเดนสูง
ตระหงานคูเมืองปารีส ดวยความสูงถึง 1,063 ฟุต หรือสูงเทากับตึก 81 ชั้น สราง
ขึ้นในป ค.ศ. 1889 ที่บริเวณ จัตรุ ัสทรอคคาเดโร (Trocadéro) สรางขึ้นเพื่อใช
เปนสัญลักษณของงานแสดงสินคาโลก ในป ค.ศ. 1889 (Exposition
universelle de Paris de 1889) เพื่อแสดงถึงความยิง่ ใหญของประเทศฝรัง่ เศส
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร และความสวยทางศิลปะ
สถาปตยกรรม หอคอยสูงงดงามแหงนี้เปนดาวเดนที่สรางความประทับใจแก
ผูรวมงาน ซึง่ ตอมาไดรูจก
ั ในนามหอไอเฟลและกลายมาเปนสัญลักษณของเมือง
ปารีส
นําทาน ผานชม โดยรอบเมืองปารีสเริม
่ จาก ลานประวัติศาสตร หรือ จัตุรส
ั
คองคอรด (Place de la Concorde) ทีพ
่ ระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีองั
ตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวต
ิ โดยกิโยตินในสมัยปฏิวต
ั ิฝรัง่ เศส ผานชม ถนนสายโร
แมนติก ถนนช็อง เซลีเซ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรด
ตรงสู ประตูชัยนโปเลียน หรือ อารกเดอทรียงฟเดอเลตวล (Arc de triomphe
de l'Étoile) หรือที่รูจก
ั กันในชื่อ ประตูชัยแหงประเทศฝรัง่ เศส เปนอนุสรณสถานที่
สําคัญในเมืองปารีส ตัง้ อยูก
 ลาง จัตุรัสชารล เดอ โกล (Place Charles de
Gaulle) หรือเปนที่รูจก
ั กันในนาม "จัตรุ ัสแหงดวงดาว" (Place de l'Étoile) อยู
ทางทิศตะวันตกของถนนช็อง เซลีเซ ประตูชัยแหงนี้สรางขึ้นเพื่อเปนการสดุดวี ีรชน

ทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อประเทศฝรัง่ เศส โดยเฉพาะอยางยิง่ ในสงครามนโปเลียน
และในปจจุบันยังเปนสุสานของทหารนิรนามอีกดวย ประตูชัยนี้เปนสวนหนึ่งของ
"แกนกลางอันเกาแก" (L'Axe historique) ซึ่งเปนถนนเสนตรงจากสวนพิพิธภัณฑ
ลูฟวรไปยังชานเมืองปารีส ออกแบบโดยช็อง ชาลแกร็ง ในป พ.ศ. 2349 โดยมี
ยุวชนเปลือยชาวฝรัง่ เศสกําลังตอสูกบ
ั ทหารเยอรมัน เต็มไปดวยเคราและใสเกราะ
เปนสัญลักษณเพื่อเปนการปลุกใจ และเปนอนุสรณสถานจนกระทัง่ สงครามโลกครั้งที่
1 สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาสเตอรลิทซ ในป 1805
โดยเริม
่ สรางขึ้นในป ค.ศ. 1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ. 1836
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) พิเศษ !! เมนูหอยเอสคา
โก

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ โรงอุปรากรปาแลการนีเย (Palais Garnier)
หรือที่เรียกกันวา โรงอุปรากรแหงเมืองปารีส ถือเปนผลงานสถาปตยกรรมแบบ
ฟﻥนฟูสสไตลบาโรกที่เปนชิ้นเอกในยุคปลายทศวรรษที่ 18 การตกแตงแมจะให
ความรูสึกหรูหรา หากก็แฝงไวดว ยบรรยากาศภายในมีความลึกลับนาคนหาเสมือน
หลงเขามาในบทประพันธเรื่อง Phantom of the Opera ปจจุบันยังคงมีการแสดง
บัลเลตหรือโอเปราอยู
นําทานเดินทางสู ยานเลอ มาเรส (Le Marais) ที่ไดรับการเรียกขานวาเปนยานที่
เกาแกที่สด
ุ ในเมืองปารีส ตามทองถนนและอาคารบานเรือนในละแวกนี้ยังคงให
ความรูสึกเสมือนฝรั่งเศสในยุคกลาง แมจะยังคงบรรยากาศและความเกาแกไวอยาง
ครบถวน หากก็มก
ี ารผสมผสานความเจริญไวอยาลงตัว ไมวา จะเปน รานอาหาร
ฝรั่งเศสแบบดัง้ เดิม รานเบเกอรี่โฮมเมดตกแตงสวยงามนารัก รานแฟชั่นนําสมัย ราน
ขายของแนวโบราณสําหรับนักสะสม ที่สําคัญยังสามารถเดินจากถนนเสนนี้เพือ
่
เดินทางไปเที่ยวชมหอศิลป พิพธิ ภัณฑมากมาย
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหาร ซาเคร เกอร (The Basilica of the
Sacred Heart of Paris) หรือที่รูจก
ั กันในนาม มหาวิหารพระหฤทัยแหงมง
มาทร ตั้งอยูในยานมงมาทร (Montmartre) บนยอดเขาที่สงู ที่สด
ุ ของเมืองปารีส ถึง
จะเรียกวามหาวิหารหากแตลักษณะคลายกับปราสาทอันโออาสีขาวมากกวา อีกทัง้
รูปแบบสถาปตยกรรมการสรางแบบโรมัน ไบแซนไทน ทีด
่ วู ิจิตรบรรจงและมี
เอกลักษณแตกตางจากสิง่ กอสรางอื่นๆในยุคเดียวกัน ที่นอกจากจะเปนสถานที
ทองเที่ยวหลักๆของเมืองปารีสแลว ยังนับเปนอนุสาวรียข องทัง้ การเมืองและ
วัฒนธรรม โดยความขาวที่เห็นเกิดจากวัสดุกอ
 สรางที่ทําจากหินปูนประเภททราเวอร
ทีนที่ทําใหคงความขาวไดอยางยาวนานและยังทนตอภูมอ
ิ ากาศตางๆไดอยางดี
ภายในหองโถงใหญถือวาเปนอีกหนึ่งจุดไฮไลทของที่นี่ ซึง่ เปนภาพวาดบนเพดาน
แบบโมเสคที่ใหญที่สด
ุ ของฝรั่งเศส รวมไปถึงดานบนสุดทีม
่ ีลก
ั ษณะเปนโมที่ เปนจด
ชมวิวที่สวยที่สด
ุ แหงหนึ่งของเมืองปารีส
นําทาน ผานชม พิพิธภัณฑลฟ
ู ร (Louvre Museum) พิพิธภัณฑทางศิลปะที่มี
ชื่อเสียง เกาแกที่สด
ุ แหงหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเปนพระราชวังหลวง แต
ปจจุบันเปนสถานที่ที่จด
ั แสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณคาระดับโลก

เปนจํานวนมาก กวา 35,000 ชิ้น เชน ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The
Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโดง
ดังของลีโอนารโด ดาวินชี, รูปปน
 ﻥThe Victory of Samothrace หรือ รูปปﻥนเทพ
วีนัส (Venus de Milo) มีทงั้ รูปปﻥนสฟงซ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรือ
รองรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานดานหนาทางเขาพิพิธภัณฑลูฟร
จะสรางเปนรูปทรงพีระมิดที่สรางขึ้นจากกระจกเปนอีกจุดยอดนิยมที่นก
ั ทองเที่ยว
ตองไปถายรูปเปนที่ระลึก และเปนฉากทีม
่ ีอยูในภาพยนตรเรือ
่ ง The Da Vinci
Code ซึง่ พิพิธภัณฑลูฟร นอกจากจะมีการตั้งแสดงงานศิลปะถาวรแลว ยังมี
นิทรรศการชัว่ คราวตางๆ การแสดงภาพยนตร และคอนเสิรต
 ทําใหพิพิธภัณฑลูฟร
เปนสถานทีม
่ ีนก
ั ทองเที่ยวมาเยือนปละเกือบ 10 ลานคน
นําทานเดินทางสู หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) สวรรค
ของนักชอปปง ﻥสินคาแบรนดเนมชั้นนํารุนใหมลาสุด New Collection !! จากทัว่ ทุก
มุมโลก รวบรวมอยูใ นหางสรรพสินคาใหญใจกลางเมืองปารีสแหงนี้ หรือทาน
สามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสฯจากราน Bucherer รานดังของประเทศ
สวิตเซอรแลนด ทีม
่ ีสาขาเปดอยูใจกลางเมืองปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน
ช็อคโกแลต, เครือ
่ งหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag
Heuer เปนตน
เย็น

อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย โดยมีหวั หนาทัวรใหคําแนะนํา

พักที่

Ibis Styles Paris Bercy, Paris, Paris, France หรือเทียบเทา

วันทีส
่ าม

เมืองปารีส - พระราชวังแวรซายส - ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมปลอดภาษี
กลานเดอควีด - เมืองลีล - ถนนคนเดินรูล เดอ บีทธูน

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทาน เขาชม พระราชวังแวรซายส (Palace of Versailles) สรางขึ้นตามพระ
ราชประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 หากจะเรียกพระราชวังแหงนีว้ าสมบูรณแบบ
ทีส
่ ุดในโลกก็คงไมผด
ิ นัก เนื่องจากถูกสรางขึ้นดวยหินออนสีขาวทัง้ ภายในและ
ภายนอกตกแตงอยางวิจต
ิ รอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปﻥน รูปแกะสลักและ
เครื่องเรือน ที่ใชเงินมากมากมายมหาศาลในการสราง ชมหองตางๆภายใน
พระราชวัง เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง, ทองพระโรงทีต
่ กแตงอยางวิจต
ิ รบรรจง
, หองอพอลโล, หองเมอคิวรี,่ หองกระจก ทีม
่ ค
ี วามยาวถึง 73 เมตร เปนหองที่พระ
ยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา เคยเขา
ถวายสาสนตอพระเจาหลุยสที่ 14 แหงประเทศฝรัง่ เศสครัง้ ในอดีตกาล อีกทัง้ ยังเปน
หองที่ใชสําหรับจัดงานเลี้ยงและเตนรําของพระนางมารี อังตัวแนตต มเหสีของพระ
เจาหลุยสที่ 16 ชมหองบรรทมพระราชินีทต
ี่ กแตงอยางงดงาม, ภาพเขียน

ปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ, หองวีนัสสําหรับเหลาคณะราชทูตที่
เดินทางมาไดพก
ั กอนเขาเฝา รวมทัง้ ยังเคยเปนที่พักของราชทูตสมัยสมเด็จพระ
นารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา สิ่งทีท
่ ําใหหองนี้แตกตางจากหองอื่นๆคือบน
เพดานมีภาพเขียนที่แสนงดงามทรงคุณคา และหองไดอานาสําหรับพักผอนหลังพิธี
สําคัญๆ ผนังทัง้ สองดานจะเต็มไปดวยภาพวาดเทพีไดอานาทีข่ นานนามวา “เทพีแหง
การลาสัตว” เปนตน อีกสวนหนึง่ ทีม
่ องขามไมไดนั่นคือ สวนแวรซายส ที่ถอ
ื วายิ่งใหญ
และงดงาม ผลงานชิ้นเอกของนักแตงสวนชื่อดังทัว่ โลกนามวา “เลอโนทด” มีพน
ื้ ทีถ
่ ึง
14,820 เอเคอร มีแมกระทัง่ ทะเลสาบจําลอง มีรป
ู ปﻥนของสัตวนานาชนิดและเทพเจา
กรีกตามจุดตางๆ และยังมีสวนดอกไมที่จะผันเปลี่ยนไปตามแตละฤดูกาล จึงทําให
การมาเยือนยังพระราชวังแวรซายจึงเปรียบเสมือนการมาเยือนยัง “วิมานแหง
จักรพรรดิ” ที่นับเปนมรดกโลกตะวันตกโดยแทจริง ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปน
มรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1979
(รอบของการเขาชมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถ
เขาชมได ไมวา กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไม
วาสวนใดสวนหนึง่ ใหกับทานไดทุกกรณี เนือ
่ งจากเปนการชําระลวงหนากับ
ผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ทัง้ นีท
้ างบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปน
สําคัญ)
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นําทานเดินทางสู ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมปลอดภาษี กลานเดอควีด (Grain
De Cuir Shop) ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชั้นนําราคาถูก อาทิเชน Rimowa,
Samsonite, Longchamp, Tumi, Kipling, Michael Kors, Coach,
Lancel, Karl Lagerfeld, Lacoste, Guess
นําทานเดินทางสู เมืองลีล (Lille) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) เปนเมือง
หลวงของแควนนอร ปาดกาแล ตัง้ อยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศฝรัง่ เศส
(France) ติดกับชายแดนประเทศเบลเยี่ยมและใกลกับชายแดนประเทศอังกฤษ
เมืองหลวงแหงนี้จงึ มีกลิ่นอายของอังกฤษผสมเบลเยี่ยม นอกจากนั้นยังถูกจัดอันดับ
ใหเปนเมืองหลวงขนาดใหญที่สด
ุ อันดับที่ 4 ของประเทศฝรัง่ เศส รองลงมาจากปารีส
ลียงและมารแซรเอกลักษณอันสวยงามและโดดเดนของเมืองลีล คือเสนหข อง
บานเรือนแบบเกา โบสถทม
ี่ ก
ี ารตกแตงอยางสวยงาม และที่นี่ยังโดดเดนในเรื่องศิลปะ
รวมสมัยดวยสถาปตยกรรมแบบโบซารหรือวิจต
ิ รศิลป
นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินรูล เดอ บีทธูน (Rue de Bethune) เปนถนนคน
เดินพิเศษทีต
่ ั้งอยูในใจกลางเมือง อันเปนถนนชอปปง ﻥหลักของเมืองลีล มีประวัติอัน
ยาวนาน โดยเริม
่ เปดตัวตัง้ แตในป ค.ศ. 1608 สินคาที่นี่ลวนมีแตสินคานาสนใจ โดย
สวนใหญจะเปนเสื้อผาและสินคาแนวสตรีทเกๆ เทหๆ
 สินคาแฮนดเมคแบรนด
ทองถิ่น สินคาศิลปะอารตๆ ของที่ระลึกและของฝากรวมไปถึงโปสการด นอกจาก
สินคาทีว่ างเรียงรายสองฝง ﻤถนนแลว ยังประปรายไปดวยดนตรีและการโชวผลงาน
ตางๆ ของศิลปนอิสระใหไดชมกันในบางครั้งดวย อีกทัง้ ยังมีรา นอาหารและรานคา
หลายรานที่เปดใหบริการดวยเชนกัน
เย็น

อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย โดยมีหวั หนาทัวรใหคําแนะนํา

พักที่

Ibis Lille Villeneuve d'Ascq, Lille, France หรือเทียบเทา

วันทีส
่ ี่

เมืองลีล ประเทศฝรัง่ เศส - เมืองบรูจจ ประเทศเบลเยี่ยม - จัตุรส
ั เดอะมารค หอคอยแหง เมืองบรูจจ - ศาลาวาการเมืองบรูจจ - เมืองเกนต - หอคอยเบลฟ
ราย แหงเมืองเกนต - โบสถเซนตบราโว - ยานเมืองเกา ปาเตอรชอลล - เมือง
แอนทเวิรป
 - ตลาดโกรท มารค - ศาลาวาการเมืองแอนทเวิรป - โบสถแหงเจา
หญิง - เมืองบรัสเซลส - อะตอมเมียม - รูปปﻥนเด็กนอยยืนปสสาวะ แมนิ
เกนพิส - จัตุรส
ั กรองด ปลาซ - โบสถจัค เซอร คอรเดนเบิรก


เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองบรูจจ (Bruges) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง)
ประเทศเบลเยียม (Belgium) ตัวเมืองตัง้ อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
ทางตอนเหนือของเมืองมีลํานํ้าที่ใชในการคมนาคมรอบๆได ทําใหบรูจจเปนที่รูจก
ั
และ ไดรับการขนาดนามวา "เมืองมรดกโลกเกาแกสล
ี ูกกวาด (World Heritage
City, Candy Color) หรือ เวนิสเหนือ (Venice of North)" ศูนย
ประวัตศ
ิ าสตรของเมือง ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 2000

นําทานเดินทางสู จัตุรัสเดอะมารค (The Markt Square) ตัง้ อยูใจกลางเมือง มี
ทั้งอาคารหนาจัว่ สีสดสวยงาม หอระฆังสูงลิว่ รานคามากมาย ทําใหดค
ู ึกคักอยู
ตลอดเวลา ตรงกลางจตุรัสมีอนุสาวรียของฮีโรสองคนคือ Pieter de Coninck
และ Jan Breydel ทั้งคูเคยเปนแคพอคาธรรมดาๆ แตวา ไดลก
ุ ขึ้นมาตอตานการ
ปกครองของดยุกแหงเบอรกันดีไดสําเร็จ ชาวเมืองจึงรวมกันสรางอนุสาวรียไวเปนที่
ระลึกถึงอิสรภาพชวงสั้นๆของเมืองบรูชไว ผานชม หอคอยแหง เมืองบรูจจ
(Belfry of Bruges) หอคอยสูงเดนกลางจัตุรัสบรูชแหงนีม
้ ีความสูงถึง 83 เมตร
เปนสัญลักษณแหงอํานาจและอิสรภาพของชาวบรูชในชวงยุคกลาง บนหอคอยเปนที่
เก็บระฆังมากถึง 57 ใบ ระฆังใบที่มชี ื่อเสียงทีส
่ ุดมีชื่อวา Victory Bell มีขนาด
กวาง 2 เมตร หนักประมาณหกตัน และ ยังเปนที่ตงั้ ของ ศาลาวาการเมืองบรูจจ
(Town Hall of Bruges) ตัวอาคารมีการตกแตงอยางหรูหรา เพราะวาในอดีต
เมืองนี้ทํามาคาขายคลอง ตัวอาคารสรางดวยสไตลโกธิคอันแข็งแกรง ปจจุบันที่นก
ี่ ็ยัง
ทําหนาที่เปนศาลาวาการเมืองของเมืองสวยแหงนี้อยู บริเวณรอบๆตัวจตุรัสยัง
ประกอบไปดวยอาคารทีต
่ กแตงอยางสวยงามไมแพจตุรัสมารค ที่นม
ี่ ักจะใชเปน
สถานที่จด
ั งานสําคัญตางๆของเมืองบรูช มีรา นคาจําหนายสินคาพื้นเมืองมากมาย
โดยเฉพาะรานขายผาลูกไมทม
ี่ ีชอ
ื่ เสียงของเมือง
นําทานเดินทางสู เมืองเกนต (Ghent) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เปน
เมืองที่ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมสมัยใหมและสถาปตยกรรมในยุคกลางได
อยางลงตัว ของประเทศเบลเยี่ยม ไมวาจะเปนโบสถ อนุสาวรีย และพิพิธภัณฑ ที่
ไดรับการอนุรก
ั ษไวเปนอยางดีตั้งแตสมัยกอน นอกจากนีว้ ิวทิวทัศนรม
ิ แมนํ้าไลย
(Leie) และ สเก็ตต (Scheldt) ยังเปนทีก
่ ลาวขานวาสวยงามราวภาพวาด ผานชม
หอคอย แหงเมืองเกนต (Belfry of Ghent) หอระฆังสูงตระหงานเอกลักษณของ
เมืองเกนต ถูกสรางขึน
้ ตั้งแตตนศตวรรษที่ 14 ในสมัยกอนมีจด
ุ ประสงคเพื่อใชในทาง
ศาสนา และเปนหอสังเกตการณเทานั้น แตตอมาก็ไดมก
ี ารปรับเปลี่ยนใหมีบทบาท
สําคัญตอชาวเมืองมากขึ้น ไมวาจะเปนการตีระฆังเพือ
่ ประกาศการเปดตลาด เตือน
วามีการโจมตี และเพื่อบอกเวลา ซึง่ เราจะไดยน
ิ เสียงระฆังกวา 50 ใบ ดังกองพรอม
กันเมือ
่ มีเหตุการณสําคัญๆ สําหรับเมืองนี้ นําทาน ผานชม โบสถเซนตบราโว (St.
Bravo's Cathedral) โบสถใหญสําคัญแสนสวยงามของเมือง ไฮไลทสําคัญของ

โบสถก็คอ
ื แทนบูชา “Adoration of the Mystic Lamb” ที่โดงดังมาก รูปภาพ
ของ Virgin Mary , Christ the King และ Deesis ถูกวาดไวอยางสวยงาม ทัง้
หนาตางกระจกสีสันสวยงามเปนรูปบุคคลทีม
่ ค
ี วามสําคัญของศาสสนาคริสต
นําทาน ผานชม ยานเมืองเกา ปาเตอรชอลล (Patershol Old Town) ยานแสน
สวยของเมืองเกนต ทีค
่ ละเคลาไปดวยบานพัก รานอาหาร รานคาและรานกาแฟ
มากมาย คือยานทีเ่ กาแกที่สด
ุ ของเมือง สังเกตไดจากภาพหนาบานของแตละบานก็
พอจะสัมผัสไดถงึ กาลเวลาที่ผา นมายาวนาน
กลางวัน

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย โดยมีหวั หนาทัวรใหคําแนะนํา

นําทานเดินทางสู เมืองแอนทเวิรป (Antwerp) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1
ชั่วโมง) เมืองใหญอันดับ 2 รองจากเมืองบรัสเซลส ของประเทศเบลเยี่ยม เมือง
แอนทเวิรปเปนทีร่ ูจักกันวาเปนศูนยกลางการคาเพชรระดับโลก เพชรเกือบ 70% มี
การซือ
้ ขายกันที่เมืองแหงนี้ นอกจากนี้ยังโดดเดนทัง้ เรื่องแฟชั่นแนวอาว็อง-การด
และสถาปตยกรรมสไตลโกธิคอีกดวย
นําทานเดินทางสู ตลาดโกรท มารค (Grote Markt) ยานธุรกิจการคาสําคัญของ
เมือง สามารถเพลิดเพลินไปกับการชอปปง ﻥและแวะชิมขนมหวานแสนอรอยรวมทั้ง
รานขายช็อคโกแลตทีม
่ ีชื่อเสียงมากมาย หรือ เลือกนั่งรับประทานอาหารอรอยๆ
ตามดวยการจิบเบียรชวิ ๆ ชมบรรยากาศโดยรอบ ก็เปนอีกตัวเลือกที่นา สนใจไมแพ
กัน นอกจากตลาดแลว ความใหญโตของ ศาลาวาการเมืองแอนทเวิรป (City
Hall of Antwerp) ซึง่ ตั้งตระหงานอยูทางทิศตะวันตก ก็เปนสิง่ ทีด
่ ึงดูด
นักทองเที่ยวไดมากมายเชนกัน เปนสถาปตยกรรมเรเนสซองสที่ผสมผสานสไตลเฟล
มิชเขากับอิตาเลียนไดอยางลงตัว ผานชม โบสถแหงเจาหญิง (Cathedral of
Our Lady) เปนโบสถสไตลโกธิคขนาดใหญที่สูงที่สด
ุ ในประเทศเบลเยียม เปนที่
เลื่องลือถึงถึงความงดงามทีถ
่ ก
ู ประดับตกแตงอยางวิจต
ิ รตระการตา ไมวาจะเปนตัว
โบสถ ซุม
 ประตู รูปปﻥน ทางเดิน เรียกไดวา ทุกอยางงดงามไรทต
ี่ ิ ดานในมีจด
ั แสดงผล
งานศิลปะของปเตอร พอล รูเบ็น (Peter Paul Rubens) ซึ่งเปนศิลปนชื่อดัง ชาว
แอนทเวิรป รวบรวมใหผูชื่นชอบศิลปะไดชมกันที่โบสถแหงนี้
นําทานเดินทางสู เมืองบรัสเซลส (Brussels) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง
20 นาที) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม (Belgium) ตั้งอยูในทวีปยุโรป
ตะวันตกเฉียงเหนือ เปนประเทศเกาแกที่มป
ี ระวัตศ
ิ าสตรยาวนานกวา 1,000 ป
ประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมือนอยูในยุโรปยุคกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโรแมน
ติก จึงเปนประเทศที่มค
ี ูบา วสาวนิยมมาฮันนีมน
ู กันมากที่สด
ุ ดวยตึกรามบานชองและ
สถาปตยกรรมสําคัญตางๆ เชน มหาวิหาร หอระฆัง ซึง่ ยังคงไวดว ยความงดงาม
วิจิตรแบบศิลปะแบบโกธิคอยางครบถวน นอกจากนี้เมืองบรัสเซลส ยังเปนทีต
่ ั้งของ
สถานทีร่ าชการทีม
่ ีความสําคัญของสหภาพยุโรป เชน สํานักงานใหญของสหภาพ
ยุโรป และ Nato

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ อะตอมเมี่ยม (Atomium) อาคารไฮเทคแหงนี้ มี
ความสูง 330 ฟุต ประกอบดวยวัตุทรงกลม 9 ลูก แตละลูกมีเสนผาศูนยกลางขนาด
18 เมตร รวมนํา้ หนักเบ็ดเสร็จแลว 2,400 ตัน ใชเวลา 18 เดือน ในการออกแบบ
นานพอๆกับระยะเวลาการสราง ภายในลูกกลมๆของอะโตเมียมแบงเปน จุดชมวิว
หองอาหาร หองแสดงนิทรรศการ และตรงแกนกลางใหบริการดวยลิฟททวี่ ากันวา
เปนลิฟทที่เร็วที่สด
ุ ในยุโรป สถานที่แหงนี้สะทอนถึงความกาวหนาของมวลมนุษยชาติ
ในศตวรรษที่ 20 และการฟﻥนฟูเศรษฐกิจโลกหลังความบอบชํา้ จากสงคราม โดยมี
การจัดงาน เอ็กซโป 1958 เมือ
่ วันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 1958 เพื่อแสดงศักยภาพ
ทางเทคโนโลยีของสหภาพยุโรป
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ รูปปﻥนเด็กนอยยืนปสสาวะ แมนิเกนพิส
(Manneken Pis) รูปปﻥนอันเปนสัญลักษณของเมืองนี้ โดยนํ้าจากนํา้ พุนี้ ชาวเมือง
และชาวตางชาตินิยมดื่มกันเมื่อมาถึงเมืองบรัสเซลส
นําทานเดินทางสู จัตุรัสกรองด ปลาซ (Grong Plas) หรือที่จะเรียกกันอีกอยางวา
จัตุรัสแกรนด พาเลส (Grand Palace) ตัง้ อยูใจกลางเมืองบรัสเซลล เปนสถานที่
ทองเที่ยวอันดับหนึง่ ของประเทศเบลเยียม ไดชื่อวามีความสวยงามมากที่สด
ุ ของ
ยุโรป แวดลอมไปดวยอาคารเกาแก สถาปตยกรรมแบบบาร็อค , โกธิค และ นีโอ
โกธิค เรียกวาเปนจุดรวมของบรรดาสถาปตยกรรมแนวตางๆ ซึง่ อาคารสวนใหญนั้น
จะสรางมาตัง้ แตสมัยยุคกลาง โดยแตละอาคารที่ลอมรอบจัตุรัสแหงนี้อยูจะมีความสูง
สงางามเปนอยางยิง่ อดีตอาคารเหลานี้เคยถูกทําลายดวยนํา้ มือของทหารฝรัง่ เศสที่
ใชปนใหญยงิ ทําลายทิง้ หลังจากทีก
่ องทัพฝรัง่ เศสพายเเพอยางยับเยินที่สงครามวอ
เตอรลู โดย ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ
หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1998 ผานชม อาคารที่เปนจุดทองเทีย
่ วทีม
่ ีความ
สวยงามและนาสนใจอยางที่ โบสถจัค เซอร คอรเดนเบิรก
 (Jacques Sur
Coudenberg) ที่สรางมาตั้งแตยค
ุ ศตวรรษที่ 18 นอกจากนี้แลวบริเวณแหงนี้จะมี
การจัดงานเทศกาลสําคัญๆตางๆของประเทศเบลเยี่ยมอีกดวย ถือไดวาเปน
ศูนยกลางของประเทศเลยก็กลาวได
เย็น

อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย โดยมีหวั หนาทัวรใหคําแนะนํา

พักที่

Ibis Brussels Airport, Brussel, Belgium หรือเทียบเทา

วันทีห
่ า

เมืองบรัสเซลส ประเทศเบลเยี่ยม - เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน - มหาวิหาร
แหงเมืองโคโลญ - เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด - หมูบ
 านกังหันลม
ซานส สคันส

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองโคโลญ (Cologne) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30
นาที) เมืองสําคัญริมแมนํ้าไรน และเปนเมืองใหญอันดับ 4 ของ ประเทศเยอรมัน
(Germany) ศูนยกลางทางการคา งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทัง้ ยังเปนแหลงผลิต
นํ้าหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารแหงเมืองโคโลญ (Cologne
Cathedral) เริม
่ กอสรางตัง้ แตป 1248 แตมีปญหาใหตองหยุดพักการกอสรางไป
จึงตองใชเวลากวา 600 ปจึงสรางเสร็จสมบูรณ และสรางเสร็จในป 1880 มหา
วิหารโคโลญเปนศาสนสถานของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิก นับเปนวิหารที่ใหญและ
สูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปตยกรรมแบบกอธิก เปนหอคอยแฝดสูง 157
เมตร กวาง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรางเพื่ออุทศ
ิ ใหนก
ั บุญปเตอร และพระแมมา
รี ไดรับการขึน
้ ทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ
ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1996
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นําทานเดินทางสู เมืองอัมสเตอรดัม (Amsterdam) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3
ชั่วโมง) เมืองหลวงของ ประเทศเนเธอรแลนด (Netherlands) ตัง้ อยูรม
ิ ฝง ﻤแมนํ้า
อัมสเติล (Amstel) เริม
่ กอตัง้ ประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปจจุบันเปนเมืองที่ใหญ
ที่สุดของประเทศเนเธอรแลนด เปนเมืองศูนยกลางทางประวัตศ
ิ าสตรที่สําคัญแหง

หนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะชวงคริสตศตวรรษที่ 17 ซึ่งเปนชวงยุคทองของ
เนเธอรแลนด ถึงแมเมืองอัมสเตอรดม
ั จะเปนเมืองหลวงของประเทศ แตศูนยกลาง
ของหนวยงานรัฐบาลนั้นอยูท
 ี่เมืองเฮก
นําทานเดินทางสู หมูบานกังหันลม ซานส สคันส (Zaanse Schans) (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 40 นาที) ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑเปดของประเทศเนเธอรแลนด
ทานสามารถเขาชมวิถีชวี ต
ิ ความเปนอยูของชาวดัตช ที่ใชกงั หันลมกวารอยแหง ใน
งานอุตสาหกรรมมาตั้งแตศตวรรษที่ 17-18 โดยทําหนาที่ผลิตนํ้ามันจากดอก
มัสตารด กระดาษ งานไม นอกจากนีภ
้ ายในหมูบานแหงนี้ยังมีพิพิธภัณฑที่นา สนใจ
อาทิ พิพิธภัณฑเบเกอรี่ ชีสฟารม นาฬิกา รานขายเครื่องกาแฟและชาคุณภาพ
มากมายใหเลือกซื้อเปนของฝากของที่ระลึก ไดรับการขึน
้ ทะเบียนใหเปนมรดกโลก
โดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1997
เย็น

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

พักที่

NH Naarden, Amsterdam, Netherland หรือเทียบเทา

วันทีห
่ ก

เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด - ลองเรือหลังคากระจก - สถาบัน
เจียระไนเพชรและอัญมณี - โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน - พิพิธภัณฑแหงชาติ
เมืองอัมสเตอรดัม - หมูบานกีธรู น - ลองเรือชมความสวยงามโดยรอบของ
หมูบานกีธรู น

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทาน ลองเรือหลังคากระจก (Lover Boat) เพื่อชมบานเรือน และ วิถชี ีวต
ิ ความ
เปนอยูแบบชาวดัตชที่สรางมาตั้งแตศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณพิเศษจะเปนอาคาร
ทรงแคบทีม
่ ีตะขออยูชั้นบนสุดของอาคาร เอาไวสําหรับขนเฟอรนิเจอรเขาบาน
ระหวางลองเรือผานบานเรือนแพที่อยูรม
ิ คลองทีม
่ ีอยูม
 ากถึง 2,500 หลัง แลวไปชม
เขตที่เกาแกที่สด
ุ ของเมืองอัมสเตอดัม ชมตึกรามบานชองทีต
่ งั้ อยูรม
ิ คลองอันมี
เอกลักษณที่สวยงามแปลกตา ซึ่งบานริมคลองเหลานี้จะมีสว นหนาบานไมกวางมาก
นัก และสรางตามแบบสถาปตยกรรมสเปนผสมกับเรอเนสซองสตวั ตึกใชอิฐแดงกอ
แบบไมฉาบปูน ตกแตงเปนภาพปูนปﻥนเทพเจากรีกอยางสวยงาม และหนาจัว่ มีไมยื่น
ออกมา เพื่อแขวนลอกไวสําหรับขนสิ่งของเขาบานทางหนาตาง เพราะหนาบานแคบ
และประตูก็เล็ก ดูแปลกตาที่ไมสามารถหาชมที่ไหนได (รอบของการลองเรืออาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีทเี่ รือไมสามารถลองได ไมวากรณีใดก็
ตาม เชน สภาพภูมอ
ิ ากาศไมเอื้ออํานวย เรือปดใหบริการกะทันหันโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวน
หนึ่งใหกับทานไดทก
ุ กรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแ
 ทนเรียบรอย
แลวทัง้ หมด ทั้งนีท
้ างบริษท
ั จะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปนสําคัญ)
นําทานเดินทางสู สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี (Diamonds and Jewelry
Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผูชํานาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให
เปนอัญมณีที่มค
ี า ที่สด
ุ มีชอ
ื่ เสียงที่สุดในโลก ดวยผลงานทีม
่ ีชื่อเสียงไปทัว่ โลก คือ
ฝมือการเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชัยมงกุฎเพชร “โคอินอร” ของสมเด็จพระ
ราชินี อลิซาเบธแหงประเทศอังกฤษ ก็เปนผลงานจากทีน
่ ี่
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน (Heineken
Experience) ตนกําเนิดของเบียรไฮเนเกนอยูท
 ี่เมืองอัมสเตอรดม
ั ประเทศ
เนเธอรแลนด กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1864 ปจจุบันไฮเนเกนเปนบริษัทผลิตเบียรราย

ใหญที่สุดอันดับ 3 ของโลก เปนเบียรที่มค
ี ุณภาพและรสชาติดีที่สุด การันตีดวย
รางวัลมากมาย ตอมาโรงงานผลิตเบียรไฮเนเกนไดปดตัวลง และถูกดัดแปลงเปน
พิพิธภัณฑใหนก
ั ทองเที่ยวไดเยี่ยมชมแทน โดยภายในจะจัดแสดงประวัตต
ิ ั้งแตกอตัง้
โรงเบียรแหงนี้ขึ้นมา และจําหนายของที่ระลึกเกี่ยวกับเบียรไฮเนเกนใหเลือกซื้อ
มากมาย (ไมรวม คาบัตรเขาชม โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน ประมาณ 25 ยูโร
(EUR.) หรือ คํานวณเปนเงินไทย ประมาณ 875 บาท (THB.) ทั้งนี้ขึ้นอยูกบ
ั
ประเภทของบัตร ทั้งนี้ ขึ้นอยูก
 ับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ)
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ พิพิธภัณฑแหงชาติ เมืองอัมสเตอรดัม
(Rijksmuseum) สถานที่ทรี่ วบรวมงานศิลปะของจิตรกรชาวดัตชทใี่ หญที่สด
ุ ในโลก
เปดใหนก
ั ทองเที่ยวเขาเยี่ยมชมมานานนับ 10 ปแลว มีจด
ั แสดงผลงานของเหลาจิตร
กรมากมาย เชน ผลงานของ Rembrandt , Frans Hals , และ Johannes
Vermeer ซึ่งมีมากกวา 8,000 ผลงาน (ไมรวม คาบัตรเขาชม พิพธ
ิ ภัณฑ
แหงชาติ เมืองอัมสเตอรดัม ประมาณ 18 ยูโร (EUR.) หรือ คํานวณเปนเงินไทย
ประมาณ 630 บาท (THB.) ทัง้ นี้ขึ้นอยูก
 ับประเภทของบัตร หากมีเวลา ทัง้ นี้
ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ)
กลางวัน

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย โดยมีหวั หนาทัวรใหคําแนะนํา

นําทานเดินทางสู หมูบานกีธรู น (Giethoorn) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
30 นาที) หมูบ
 านในฝนที่ปราศจากถนน ของประเทศเนเธอรแลนด ใชการโดยสาร
ผานทางเรือบนคลองรอบหมูบ
 านเทานั้น มีชื่อเสียงเปนที่รูจก
ั กันดีในฐานะ " เวนิ
สแหงเนเธอรแลนด (Venice of Netherland) " จากการที่เปนหมูบ
 าน
ปราศจากถนน แตตองเดินทางผานคลองซึ่งมีความยาวราว 7.5 กิโลเมตร และมี
สะพานเชื่อมเพือ
่ ใชเปนทางเดินติดตอกันภายในหมูบา นกวา 180 สะพาน ซึง่ กวาจะ
มาเปนหมูบ
 านแสนสวยที่เราเห็นอยูทก
ุ วันนี้ ทีน
่ ี่ถูกคนพบโดยชาวเมดิเตอรเรเนียน
เมื่อป 1230 ในขณะนัน
้ มีซากเขาแพะกองอยูเ ต็มไปหมด จึงไดตั้งชื่อวา " เกยเธน
ฮอรน " ซึง่ หมายถึง เขาแพะ แตเมือ
่ เวลาผานไปเรื่อยๆ ก็ออกเสียงเพี้ยนจนกลายมา
เปน " กีธูรน " ในที่สด
ุ สวนสาเหตุของแมนาํ้ ทัง้ หมดซึ่งอยูท
 ี่นี่ก็เลาตอกันมาวา เปน
เพราะในอดีตทีน
่ ี่เคยถูกใชเปนเหมืองขุดถานหินเลนมากอน และรูที่ถก
ู ขุดนั้นก็กลาย
มาเปนทางใหนํ้าไหลเขามา และคนในสมัยกอนก็ใชสายนํา้ เหลานี้เปนทางขนสงถาน
หินเลนในที่สุด
นําทาน ลองเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมูบ
 านกีธูรน (Giethoorn
Boat) (ใชเวลาลองเรือประมาณ 40 นาที ถึง 1 ชัว่ โมง) (กรณีที่เรือไมสามารถ
ลองได ไมวากรณีใดก็ตาม เชน สภาพภูมิอากาศไมเอื้ออํานวย เรือปดใหบริการ
กะทันหันโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืน
คาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึง่ ใหกับทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระ
ลวงหนากับผูแ
 ทนเรียบรอยแลวทัง้ หมด)
เย็น

อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย โดยมีหวั หนาทัวรใหคําแนะนํา

พักที่

NH Naarden, Amsterdam, Netherland หรือเทียบเทา

วันที่เจ็ด

เมืองอัมสเตอรดัม - สนามบินอัมสเตอรดัม สคิปโฮล เมืองอัมสเตอรดัม
ประเทศเนเธอรแลนด - สนามบินเช็คแล็บก็อก เมืองฮองกง ประเทศฮองกง

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู สนามบินอัมสเตอรดัม สคิปโฮล เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศ
เนเธอรแลนด เพือ
่ ใหทา นมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการ
เลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษี หรือ รานอาหาร

13.00 น.

นําทานเดินทางสู สนามบินเช็คแล็บก็อก เมืองฮองกง ประเทศฮองกง โดยสาย
การบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX270
** ใชเวลาบินประมาณ 10 ชัว่ โมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่องบิน **

วันทีแ
่ ปด

สนามบินเช็คแล็บก็อก เมืองฮองกง ประเทศฮองกง - สนามบินสุวรรณภูมิ

06.10 น.

เดินทางถึง สนามบินเช็คแล็บก็อก เมืองฮองกง ประเทศฮองกง ** เพื่อเปลี่ยน
เครื่อง **

08.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน
Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX705
** ใชเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่องบิน **
10.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ
ประทับใจ
อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง

รายละเอียดเทีย
่ วบิน

ราคาทัวร
หองละ 2-3 ทาน

ราคาพักเดี่ยวเพิม
่

ราคาทัวรไมรวม
ตั๋วเครื่องบิน

21MAY CX708 BKK-HKG
17.30-21.30

39,999

22MAY CX261 HKG-CDG
21 - 28 พฤษภาคม 2563

00.05-06.55
27MAY CX270 AMS-HKG

9,999

29,999

13.00-06.10+1
28MAY CX705 HKG-BKK
08.00-10.00

** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 15,000 บาท **

** อัตรานี้ ไมรวม คาทิปรวมตลอดการเดินทางทัง้ หมด ตามธรรมเนียม 60 ยูโร (EUR) หรือ
คํานวนเปนเงินไทยประมาณ 2,100 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุ
ไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นีท
้ านสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของทาน **
** อัตรานี้ ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการยื่นวีซา ทองเที่ยว ประเทศฝรัง่ เศส ทานละ
ประมาณ 3,500 บาท (ชําระพรอมเงินมัดจํา)

สําหรับการยื่นวีซาแบบหมูค
 ณะ จําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเขาสถานทูต เพื่อ ใชเวลา
พิจารณาอยางนอย 15-20 วันทําการ (บางกรณีสวนใหญ อาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ทัง้ นี้
ขึ้นอยูก
 ับจํานวนของผูสมัครในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขออนุญาตใช
หนังสือเดินทางเพือ
่ เดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม (ดึงเลมออกมาใชระหวางกระบวนการพิจารณา)
หากจําเปน สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของทาน และ สงหนังสือเดินทางคืนทานภายใน 35 วันทําการ เปนอยางนอย ในลําดับตอไป จากนั้นระยะเวลาคงเหลือกอนวันเดินทางไมเพียงพอ
สําหรับยื่นวีซาครัง้ ใหม การยกเลิก และ คืนเงิน จะเปนไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี และ หากทานให
ทางบริษัทดําเนินการขอวีซาให รวมไปถึง กรณีทท
ี่ านขอเอกสารจากทางบริษท
ั ไปเพื่อดําเนินการ
ขอวีซา ดวยตนเอง และทานไดรบ
ั วีซา เรียบรอย ทานจะไมสามารถยกเลิกทัวรไดทก
ุ กรณี ไมวา
ระยะเวลาคงเหลือ จะมากกวา 45 หรือ 55 วัน ก็ตาม **
** หากทานทีต
่ องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เครือ
่ งบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทก
ุ ครัง้ กอนทําการออกบัตรโดยสารเนือ
่ งจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา **
** อัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีทม
ี่ ีผู
เดินทางไมถงึ ตามจํานวนทีก
่ ําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน
้ เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) **
** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวา
เหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง และ ไมวามื้อใดมื้อหนึง่ ทางบริษท
ั ขอใหทานผูเดินทางกรุณาเตรียมอาหาร
สวนตัวของทานมาเพิม
่ เติมขณะมื้ออาหาร เนือ
่ งจากรานอาหารแตละรานจะมีขอ
 จํากัดเรือ
่ งของ
วัตถุดิบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผัดผัก ขาวผัด และ บะหมี่กงึ่
สําเร็จรูป เทานั้น กรณีทท
ี่ านมีความประสงคที่จะสั่งเมนูนอกเหนือขางตน ผูเดินทางจะตองชําระ
คาใชจา ยเพิม
่ เติมในสวนนี้ดว ยตนเอง **
** รานคา เอาทเล็ท ศูนยการคา ในทวีปยุโรปสวนใหญ จะปดทําการในวันอาทิตย หากมีโปรแกรม
ที่สถานที่ดงั กลาวตรงกับวันอาทิตย ทางบริษัทอาจจําเปนตองปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดตามความ

เหมาะสม และหากไมสามารถปรับเปลี่ยนได ไมวา กรณีใดก็ตาม ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถคืนคาใชจาย หรือ ชดเชยสิง่ ใดเปนการทดแทนไดทก
ุ กรณี เนื่องจากเงือ
่ นไขของบัตร
โดยสาร และ ชวงวันเดินทางที่จะตองเปนไปตามกําหนดการเทานั้น **
** การเดินทางทองเที่ยวในทวีปยุโรปสวนใหญ จําเปนจะตองเดินเทาเพือ
่ เขาถึงสถานที่บางจุด และ
อาจเปนระยะทางทีค
่ อนขางไกลจากจุดที่รถสามารถจอดได ขอใหทุกทานเตรียมรางกาย และ
อุปกรณ เชน รองเทาที่สามารถเดินไดสะดวกสวนบุคคล ใหพรอมสําหรับการเดินทาง เพือ
่
ประโยชนสงู สุดของผูเดินทางเอง รวมถึงผูเดินทางสูงอายุ และ ผูโดยสารที่ใชรถเข็น ทานจําเปน
จะตองมีผรู วมเดินทางดวย เพื่อคอยดูแลเปนพิเศษเอง และสถานที่บางจุด ทานอาจไมสามารถเขา
ชมได ไมวา กรณีใดก็ตาม ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย หรือ ชดเชยสิ่งใดเปน
การทดแทนไดทก
ุ กรณี **
** ทางบริษท
ั ขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง
โดยละเอียดทุกขอ **
อัตราคาบริการนี้รวม
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม
สามารถเลือ
่ น เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได
 คาภาษีนํ้ามัน ภาษีสนามบินทุกแหงทีม
่ ี
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Cathay Pacific
อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครือ
่ งบินได ทานละ 1 ชิ้น โดยมีนํ้าหนักรวมกันไมเกิน
30 ก.ก.
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ)
 คาโรงแรมทีพ
่ ักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง
กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม
อื่นๆ ทีท
่ ําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่
พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ

 คาเขาชมสถานที่ตา งๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชีแ้ จงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน ถายรูป
เปนที่ระลึก หรือ ผานชม ทั้งนีข้ ึ้นอยูก
 ับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริงอีกครัง้
 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 คาประกันอุบต
ั ิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
กรณีตองการซื้อประกันเพิม
่ เพื่อคุม
 ครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินบ
ิ ารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครือ
่ งดืม
่ ที่สงั่ เพิม
่
นอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคาบริการ
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง)
 คาภาษีมูลคาเพิม
่ 7% และภาษีหก
ั ณ ที่จา ย 3% กรณีตอ
 งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 60 ยูโร (EUR) หรือ คํานวนเปนเงิน
ไทยประมาณ 2,100 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป
ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ทา นสามารถใหมากกวานีไ้ ดตามความเหมาะสมและความ
พึงพอใจของทาน
 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยว ประเทศฝรั่งเศส ทานละ ประมาณ 3,500
บาท ขึ้นอยูกบ
ั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ คาธรรมเนียมของแตละประเทศ (ชําระพรอม
เงินมัดจํา)

เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ
1. นักทองเที่ยว กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 60 วัน พรอมชําระเงินมัด
จํา ทานละ 20,000 บาท และคาธรรมเนียมยื่นวีซา ทานละ ประมาณ 3,500 บาท รวม
เปน ทานละ 23,500 บาท (กรณีทาน มีวีซา เชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 ครั้ง หรือ
หลายครัง้ (Multiple) ที่ยงั ไมหมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวน
ั คงเหลือในกลุมประเทศเชง
เกนเพียงพอ และใชเขาประเทศในกลุมเชงเกนตามวัตถุประสงคทวี่ ีซาเชงเกนฉบับนั้นๆ
ออก เรียบรอยแลว ใหทานชําระเฉพาะเงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท) ตัวอยางเชน
ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรบ
ั ยอดเงินมัดจําตามเวลาทีก
่ ําหนด และหากทานมี
ความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คทีว่ างและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง
กรณีทค
ี่ ณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลก
ู คาราย
ถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท
่ ํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพี
เรียดทางบริษัทมีที่นงั่ ราคาพิเศษจํานวนจํากัด
2. นักทองเที่ยว กรุณาชําระคาทัวรสว นที่เหลือทัง้ หมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย
30 วัน กรณีนก
ั ทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชาํ ระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวา
สวนใดสวนหนึง่ รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม
รวมทัง้ กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัตวิ ีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทาํ ใหทางบริษัทไมได
รับเงินตามเวลาทีก
่ ําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันที
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษท
ั เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษท
ั ดังนี้ วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รฐั บาลประกาศในปนั้นๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษท
ั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.

กรณีนก
ั ทองเที่ยว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง
นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูม
 ีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทาง

มาทีบ
่ ริษัทอยางใดอยางหนึง่ เพือ
่ ลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษท
ั เปน
ลายลักษณอก
ั ษรเทานั้น ทางบริษท
ั ไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา กรณีใดๆทัง้ สิน
้
2.

กรณีนก
ั ทองเที่ยว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูม
 ีรายชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษท
ั อยางใดอยางหนึง่ เพือ
่ ลงนาม
ดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดาํ เนินการแทนผู
เดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆทัง้ หมด
พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารทีต
่ องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงือ
่ นไขการคืนเงินคาบริการดังนี้

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึน
้ ไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้ หมด ** กรณีวน
ั เดินทางตรง
กับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวา วันใดวันหนึง่ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ
เดินทางไมนอยกวา 55 วัน **
2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ **
กรณีที่มค
ี าใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพิ่ม ที่เกิดขึน
้ จริงทั้งหมด **
2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด
** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจา ยจริงจากคาบริการทีช่ ําระแลวเนื่องจากการจัดเตรียม
การจัดการนําเที่ยวใหแกนก
ั ทองเที่ยว เชน การสํารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พก
ั เปนตน
**
3.

การเดินทางที่ตอ
 งการันตีมด
ั จําหรือซือ
้ ขาดแบบมีเงือ
่ นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะ
ไมมก
ี ารคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้ หมดไมวากรณีใดๆก็ตาม

4.

สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีทม
ี่ ี
ผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กาํ หนด ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิม
่ ขึน
้ เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน
กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมวี ีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศทีม
่ วี ีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทก
ุ ทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิม
่ จาก

การที่มีนก
ั ทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาทีท
่ างบริษท
ั กําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัท
ยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป
5.

ในกรณีที่ลก
ู คาดําเนินการยืน
่ วีซา เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึง่ ยกเวนในกรณีที่วีซา ไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต
กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทัง้ หมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบัตรโดยสาร
บางสวน สวนใดสวนหนึง่ ได และ หากสามารถคืนได (Refunds) จําเปนไปตามกระบวนการ
ของสายการบิน โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เปนอยางนอย

6.

การติดตอใดๆ กับทางบริษท
ั เชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษท
ั

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ โรงแรมทีพ
่ ัก ทีท
่ านควรทราบ
1. เนื่องจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เดี่ยว (Single) , หองพักคูแ บบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมตด
ิ กัน หรือ อยูค
 นละชั้นกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไมมีหอ
 งพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียง
ใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง
(Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บคาบริการเพิม
่ ตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในแถบทีม
่ ีอุณหภูมต
ิ าํ่
3. กรณีทม
ี่ งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคา โรงแรมสูงขึ้นมากกวากําหนด
หรือหองพักเต็ม บริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายทีพ
่ ักเปนเมืองใกลเคียงเปน
การทดแทน

4. โรงแรมในยุโรปทีม
่ ีลก
ั ษณะเปนอาคารแบบดัง้ เดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เดี่ยวอาจเปนหองที่มขี นาดกะทัดรัต และไมมอ
ี างอาบนํา้ ซึง่ ขึ้นอยูก
 ับการออกแบบของแตละ
โรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลก
ั ษณะแตกตางกัน
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การยื่นคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ
1. ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นรับคํารองขอวีซา เพื่อสแกนลายนิ้วมือ
ทุกทาน
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซา ของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเปนอยางนอย
(ไมรวมเสาร-อาทิตย ในบางกรณี) ทัง้ นี้ขึ้นอยูก
 ับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูค
 ณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผูไดรับ
กําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทานัน
้ หากทาน
ไมสะดวกมาดําเนินการยื่นวีซา วันใดบาง รวมไปถึงมีความจําเปนตองใชหนังสือเดินทางเพื่อกิจ
ธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึง่ อาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซึ่งอาจ
ทําใหใหมผ
ี ลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาทีส
่ ถานทูต)
ทานจําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ตัง้ แตขั้นตอนการจอง หรือ กอนชําระเงินมัดจํา พรอมแจง
วัน และ เวลาที่ทา นสะดวกจะยื่นวีซา มากอน แผนกวีซาจะประสานงานใหอก
ี ครั้ง หากมีควิ ยื่น
วางชวงทีท
่ านสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีที่สด
ุ ที่จะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเปน
กรณีพิเศษ แตทงั้ นี้ การนัดหมายแบบกรณีพิเศษตางๆ จําเปนตองมีคาใชจายเพิม
่ เติม ทาน
สามารถเลือกซื้อ
3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายที่เร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากขึ้น
3.2 การยื่นแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกติ
** การบริการพิเศษนี้ยังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทั้งหมด **
ประเทศที่ทา นสามารถเลือกซื้อบริการพิเศษนีไ้ ด ไดแก อังกฤษ อิตาลี ฝรัง่ เศส
สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทานั้น
** สําหรับการใหบริการ และ คาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง **
4. กรณีทท
ี่ านไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จําเปนตองยื่นกอน หรือ หลังคณะ เพราะตองใช
หนังสือเดินทางในชวงที่ทางบริษัทจะเริม
่ ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซา

(โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรือ อาจเร็วกวานั้น) และหากเกิด
คาใชจา ยไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทัง้ หมด เชน
คาบัตรโดยสารโดยเครือ
่ งบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนกําหนด แตวีซายังไมดาํ เนินการ หรือ วีซา
ยังไมไดรบ
ั การอนุมต
ั ิ (อยูในระหวางการพิจารณา) เนื่องจากทานดําเนินการยื่นวีซา หลังคณะ
และหรือ กรณีที่ทา นตองการยื่นกอนคณะ แตคณะที่ทานเดินทาง ยังไมปด
 อยูร ะหวางการขาย
ยังไมคอนเฟรม
 ออกเดินทาง หากสถานทูตตองการขอหลักฐานการพํานักในประเทศปลายทาง
(Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการทองเที่ยวภาษาอังกฤษ
(Itinerary) ในสวนนี้ ทานจําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง และหากทายที่สด
ุ คณะไมสามารถ
เดินทางได ไมวา กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชดเชยคาเสียหายใหกบ
ั ทาน
ไมวา สวนใดสวนหนึง่ ทุกกรณี
5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทวั่ ไปคือ 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทิตย
ทั้งนี้ ขึ้นอยูก
 ับจํานวนผูสมัครในชวงนั้นๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ทีม
่ ีผูสมัครเปน
จํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ)
6. หลังจากทีผ
่ ูสมัครไดทาํ การยื่นขอวีซา เรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทําการ
ยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวา กรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ดังนั้นหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณี
พิเศษ เพือ
่ วางแผนลวงหนา กรณีที่ตอ
 งการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตอ
 งรองขอ
หนังสือเดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธวีซา
และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไปใหม นั่นหมายถึงจะตองชําระคาธรรมเนียม และ คาบริการ
ใหมทงั้ หมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่เหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเปนสําคัญกอน
ดําเนินการ
7. กรณีทา น มีวีซา เชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 ครัง้ หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไม
หมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวันคงเหลือในกลุม
 ประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศใน
กลุมเชงเกนตามวัตถุประสงคทวี่ ีซาเชงเกนฉบับนั้นๆออก และตองการใชเดินทางทองเที่ยวกับ
คณะนี้ สามารถใชได หากวีซานั้นถูกใชมาแลวตามเงือ
่ นไขของกลุม
 เชงเกน คือ วีซา ออกจาก
ประเทศใด จะตองพํานักประเทศนัน
้ ๆมากที่สด
ุ มากอนแลวอยางนอยหนึง่ ครั้ง หากไมเปนไป
ตามเงือ
่ นไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความ

เสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน กรณีถก
ู ปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง
หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง
8. กรณีทท
ี่ านมีวีซา ประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ จําเปน
จะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทานั้น โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันทีม
่ ีอายุ
คงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดที่อนุมต
ั ิโดยระบุวันที่สามารถ
พํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งนี้ ขึ้นอยูกบ
ั ประเทศ
ปลายทางอีกครัง้ กรุณาสงหนาวีซาและหนาทีม
่ ีการประทับตราเขาประเทศมาแลวใหกับ
เจาหนาทีต
่ รวจสอบเพื่อความถูกตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุก
กรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเนือ
่ งจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือ
ไมเพียงพอ กรณีถก
ู ปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง
เปนตน
9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอ
 มูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศใน
กลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถก
ู ปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอ
 มูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดิน
ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายใน
การคืนคาธรรมเนียม
10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึง่ ขอใหทาน
ใหความรวมมือในสวนนี้เพือ
่ ใหการยืน
่ คํารองในครัง้ ตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งนีข้ ึ้นอยูก
 ับดุลย
พินิจของเจาหนาที่สถานทูตเปนสําคัญ
11. การที่วีซา จะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วัน เราไมสามารถ
ฟองรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆไดทงั้ สิ้น เพราะเนื่องจากมีเอกสิทธิท
์ างการทูตคุม
 ครอง
อยู
12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จําเปนตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบต
ุ รเดินทางไป
ตางประเทศทีอ
่ อกจากสํานักงานเขต หรือ อําเภอ ที่อาศัยอยู , ใบปกครองบุตรกรณีบด
ิ า
และมารดา หยาราง , ใบสําคัญการหยา กรณีศูนยรบ
ั ยื่นคํารองขอวีซา หรือ สถานทูต
ตองการ เอกสารทีแ
่ ปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรบ
ั การรับรอง (มีตราประทับ) จาก
กรมการกงสุลเทานั้น ซึง่ จะมีคา ใชจายเพิ่ม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณี

นี้ จําเปนที่สุด สําหรับเด็กที่อายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ไมไดเดินทางกับ มารดาและบิดา
(เชน เดินทางกับมารดา และ บิดาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายในสวนนี้ ลูกคาจําเปนตอง
รับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิไ์ มสามารถชําระคาใชจายในสวนนี้ให
ทานได แตหากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจําเปนตองมีตราประทับ) ทางบริษท
ั ยินดี
อํานวยความสะดวกแปลใหทานไดตามปกติ
13. กรณีลก
ู คาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตัว๋ เครือ
่ งบิน
แยกเอง) ทานจําเปนจะตองเตรียมหลักฐานการจอง ตัว๋ เครื่องบิน โรงแรมที่นอกเหนือจากคณะ
ที่ทานพํานักกอน หรือ ตอจากคณะ ประกันการเดินทางใหครอบคลุมวันที่ทานเดินทาง ไป และ
กลับ เพือ
่ ใชในการประกอบการยื่นขอวีซา ใหครบตามเงื่อนไข ดวยตนเองทุกกรณีไมวา กรณีใด
ก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยืน
่ ขอวีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดย
ทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข และ หากมีคาใชจา ยเพิม
่ เติมเนื่องจากไมใชการนัดหมายยื่น
ขอวีซา แบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระคาใชจา ยเพิ่มเติมสวนนี้ หรือ สวนใดสวนหนึง่
ดวยตนเองทัง้ หมดไมวา กรณีไดกต
็ าม รวมไปถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซา ทานไม
สามารถยื่นขอได ไมวา กรณใดก็ตาม ทําใหทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะ
เปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทัง้ หมด
14. กรณีทท
ี่ านมีแผนการเดินทางที่จะเดินทางไปยังกลุม
 ประเทศเชงเกนตอจากคณะนี้ และ ทานมี
ความประสงคขอวีซาเชงเกนใหครอบคลุมวันเดินทางในทริปสุดทาย ทานจําเปนตองแจงกับ
เจาหนาที่ใหทราบตั้งแตขั้นตอนการจองทัวร รวมไปถึงแผนกวีซาที่ชวยอํานวยความสะดวก
ใหกับทานอีกครัง้ กอนตั้งแตขั้นตอนการเก็บเอกสาร หมายถึงเอกสารการจองโรงแรม และ ตั๋ว
เครื่องบิน จําเปนจะตองเรียบรอยโดยสมบูรณตั้งแตขั้นตอนการขอเก็บเอกสาร เพื่อเตรียม
กรอกแบบฟอรมใหถก
ู ตอง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอวี
ซาในคิวนัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตองยอมรับเงือ
่ นไข (ขอ 3) และ หากมี
คาใชจา ยเพิม
่ เติมเนื่องจากไมใชการนัดหมายยื่นขอวีซา แบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตอง
ชําระคาใชจายเพิม
่ เติมสวนนี้ หรือ สวนใดสวนหนึ่งดวยตนเองทัง้ หมดไมวา กรณีไดกต
็ าม รวม
ไปถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซา ทานไมสามารถยื่นขอได ไมวากรณีใดก็ตาม ทําให
ทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทัง้ หมด

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ทีท
่ านควรทราบ
1. เกี่ยวกับที่นงั่ บนเครือ
่ งบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูค
 ณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึง
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบริษท
ั จะพยายามใหมากที่สด
ุ ให
ลูกคาผูเดินทางทีม
่ าดวยกัน ไดนั่งดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สด
ุ เทาที่จะสามารถทําได
2. กรณีทท
ี่ านเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชด
ั เจนในขั้นตอนการจอง
กรณีทแี่ จงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจา ยเพิ่มเพื่อชําระกับเมนูใหมทต
ี่ องการ
เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได
3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเครือ
่ งแตกตางกัน ขอใหทา นทํา
ความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจําชาติของแตละสายการบินทีก
่ ําลังใหบริการทานอยู

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอืน
่ ๆ ทัว่ ไป ทีท
่ านควรทราบ
1. ทัวรนี้สําหรับผูม
 ีวต
ั ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
2. ทัวรนขี้ อสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางทีถ
่ ือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือดหมู)
เทานั้น กรณีที่ทา นถือหนังสือเดินทางราชการ (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวต
ั ถุประสงคเพื่อการทองเทีย
่ ว
โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชือ
่ มโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมต
ั ขิ องเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทัง้ ฝง ﻤประเทศ
ไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวา กรณีใดก็ตาม ทางบริษท
ั ขอ
สงวนสิทธิ์ไมรบ
ั ผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ ไมวาสวนใดสวนหนึง่
3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวทัง้ หมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใช
บริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้ หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง

หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือ
ทั้งหมดใหแกทา นไมวา กรณีใดๆก็ตาม
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล
คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี
ที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสง หนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษท
ั พรอมการ
ชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทัง้ หมด
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้ นี้
ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิม
่ ขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวต
ั ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสัยอื่น เปนตน
7. อัตราคาบริการนีค
้ ํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนัน
้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิม
่ ขึ้น ในกรณีทม
ี่ ีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋ เครือ
่ งบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น
8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษท
ั ไมมีอาํ นาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูม
 ีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น
9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสด
ุ วิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผา น เกิดอุบต
ั ิภัยทีไ่ ม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษท
ั ยังไมไดชําระแกทางคูค
 าของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคู
คาตามหลักปฏิบต
ั ิเทานั้น
10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครือ
่ งบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100
มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถงุ พลาสติกใสซึ่งมีซป
ิ
ล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาต

ใหถือไดทา นละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาทีก
่ ําหนดจะตองใส
กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทอ
 งเครื่องบินเทานั้น
11. สิ่งของทีม
่ ีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทอ
 งเครื่องบินเทานั้น
12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทา นไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิม
่ เติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจา ยที่เกิดขึ้นจริงทัง้ หมดกับ
ผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณนขี้ ึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม
13. กรณีลก
ู คาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตัว๋ เครือ
่ งบิน
แยกเอง) ในวันเริม
่ ทัวร (วันที่หนึง่ ) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทานั้น ทางบริษัทไมสามารถ
ใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีทไี่ ฟลทของทานถึงชากวาคณะ และ ยืนยัน
เดินทาง ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทอ
 งเที่ยวที่คณะอยูใน
เวลานั้นๆ กรณีนี้ จะมีคาใชจา ยเพิม
่ ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจา ยที่ใชในการเดินทางดวย
ตนเองทัง้ หมดเทานั้น ไมวากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชดเชย หรือ
ทดแทน หากทานไมไดทองเที่ยวเมือง หรือ สถานทีท
่ องเที่ยวใดๆ สถานทีห
่ นึ่ง ทุกกรณี
เนื่องจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทัง้ หมด
14. รูปภาพในรายการทัวร ใชเพือ
่ ประกอบการโฆษณาเทานั้น
15. ดานตรวจคนเขาเมือง ไมอนุญาตใหบค
ุ คลทีม
่ ค
ี ดีความ คําสัง่ ศาล เดินทางออกนอกประเทศ
ทุกกรณี รวมไปถึงกรณีที่เคยรับรอง หรือ คํา้ ประกัน หากทานไมแนใจสถานะของตนเองให
ตรวจสอบสถานะของตนเองที่กระทรวงการตางประเทศ หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางออก
นอกเมือง ณ วันเดินทางจริง ทางบริษัทจะไมสามารถคืนคาใชจายไมวา สวนใดสวนหนึ่งไดทก
ุ
กรณี
16. สําหรับผูเดินทางทีต
่ ั้งครรภ จําเปนตองปรึกษาแพทย เพือ
่ ตรวจสอบอายุครรภทแี่ นนอน กับ
วันที่เดินทางจริง และหากเดินทางได ทานจําเปนจะตองเตรียมหนังสือรับรองจากแพทยยืนยัน
ใหเดินทางได และแจงรายละเอียดของอายุครรภที่ชด
ั เจน ตามกฎของสายการบิน สวนใหญ
หากอายุครรภเกิน 28 สัปดาห จะไมสามารถเดินทางโดยเครื่องบินไดทก
ุ กรณี หากทาน

ตั้งครรภและไมแจงใหสายการบินทราบและสายการบินตรวจพบ สายการบินมีสิทธิ์ปฏิเสธ
ไมใหทา นเดินทาง
การเตรียมเอกสาร เพือ
่ ยื่นคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศฝรัง่ เศส
1. .

หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอ
 ยกวา 6 เดือน ณ วัน
เดินทางกลับ และมีหนาวางไมตาํ่ กวา 2 หนา (หนังสือเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมู
เทานั้น)

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม.
จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน
ไมซํ้ากับวีซาประเทศอื่นๆที่เคยไดรบ
ั เทานัน
้ หามใสคอนแทคเลนส
ทั้งชนิดมีสี และ ชนิดใส
3. หลักฐานการทํางาน / การเรียน
3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบริษท
ั / รานคา :
หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุไมเกิน 3 เดือน) / หรือใบ
จดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา
3.2 กรณีเปนพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเริม
่ งาน
เงินเดือน
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชื่อ
ประเทศ ไมจําเปนตองระบุชอ
ื่ ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตองออกจาก
องคกรหรือบริษท
ั ฯ ทีม
่ ีหวั จดหมาย ตราประทับ (ถามี) ที่อยู และเบอรตด
ิ ตออยางชัดเจน เปน
ภาษาอังกฤษ
3.3 กรณีที่เปนขาราชการ : หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน เปนภาษาอังกฤษ
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตรขาราชการ
บํานาญ
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหนาทีก
่ าร
งาน เปนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได แต
ทั้งนี้ อยูทด
ี่ ุลยพินิจของเจาหนาที่รับยื่นเทานั้น
3.6 กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เปนภาษาอังกฤษ

** หลักฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันที่นัดยื่นวี
ซา จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตองสะกด ชือ
่ -นามสกุล ใหถก
ู ตองตามหนา
หนังสือเดินทาง เทานั้น กรณีไมถก
ู ตองเจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได **
4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทานั้น กรุณาจัดเตรียมดังนี้
เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานัน
้ อัพเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการ
มาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันทีน
่ ัดยื่นวีซา **
** ผูที่ประกอบอาชีพ มีหนาที่การงาน จําเปนจะตองมีบญ
ั ชีสวนตัวเสมอ บัญชีบริษท
ั สามาถ
ใชประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชยื่นแทนบัญชีสวนตัวได ซึง่ หากมีแตบัญชี
บริษัท เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับยืน
่ ได **
5. สําเนาทะเบียนบาน
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี)
7. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถามี)
8. สําเนาสูติบต
ั ร (กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ)
** เอกสารเพิ่มเติมกรณีเปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณและ ไมเดินทางพรอมบิดามารดา
หรือเดินทางพรอมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง **
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง
ไปตางประเทศ ทีอ
่ อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทัง้ ภาษาไทย
และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใช
จาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ทีอ
่ อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบต
ุ รอยูในการดูแลของฝายใดฝายหนึง่
- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา
- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร
** กรณีรบ
ั รองการเงินใหบค
ุ คลในครอบครัว จําเปนตองเกี่ยวของกันทางสายเลือดเทานั้น
บิดา , มารดา , บุตร , พี่ , นอง , สามี , ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน
ทะเบียนสมรส จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองยื่นเอกสารสําคัญดังนี้ **
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานัน
้ โดย
ระบุชื่อเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยันรับรองใหกับผูถ
 ก
ู รับรอง จําเปนตองออกมาแลว ไม
เกิน 20 วัน ณ วันที่นด
ั ยื่นวีซา ** โดยสะกด ชื่อ-นามสกุล ผูถ
 ูกรับรอง ใหถก
ู ตองตาม
หนาหนังสือเดินทาง **
- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานัน
้ อัพเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการ
มาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันทีน
่ ัดยื่นวีซา **
** จําเปนตองใชทั้งผูร ับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดก็ตาม หากไมเปนไปตามเงือ
่ นไข
เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได **
** หลักฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบัญชีเดียวกันเทานั้น เชน Bank Guarantee และ
Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน **
- เอกสารเพือ
่ อางอิงความสัมพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบต
ั ร

แผนที่การเดินทาง เพื่อยื่นคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศฝรัง่ เศส
สถานที่ : ศูนยยื่นคํารองขอวีซาฝรั่งเศส TLS contact Center อาคารสาธรซิตี้ ทาว
เวอร ชั้น 12
การเดินทาง : โดยรถยนตสว นตัว ที่ตึกสามารถจอดรถได ไมมบ
ี ริการประทับตราที่จอด
รถ
: ขนสงสาธารณะ BTS ลงสถานี ชองนนทรี โดยใชทางออกหมายเลข 5 จากนั้น
เดินชิดซายตามทางเดินลอยฟาขามแยกสาธร นราธิวาส ประมาณ 150 เมตร จะถึงทางลง
เดินลงโดยใชบันไดทางลงมุง หนาสูถ
 นนสาทร จากนั้นเดินตรงไปอีกประมาณ 100 เมตร จะพบ
อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร อยูทางดานขวามือของทาน

แบบฟอรมกรอกขอมูลเบื้องตน เพื่อขอยื่นวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศฝรั่งเศส
1. ชื่อ - นามสกุล ปจจุบัน ............................................................................................................
2. ชื่อ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลี่ยน) ...................................................................................
3. วัน - เดือน - ปเกิด ..................................................................................................................
4. เพศ

ชาย

5. สถานภาพสมรส

หญิง
โสด

สมรส

หยา

หมาย

แยกกันอยู

6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................
7. หมายเลขพาสปอรต .................................................................................................................
วันที่ออก ................ วันหมดอายุ ............... สถานที่ออก .............................................................
8. ที่อยูปจจุบัน(ทีพ
่ ักอาศัยอยูจริง) .............................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย .......................
9. เบอรโทรศัพทมือถือ .......................... อีเมลล ........................................................................

10. อาชีพปจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตําแหนง, หากเปนแมบา น/เกษียณอายุ
กรุณาระบุ
ดวย .....................................................................................................................................
11. ชื่อสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา และที่อยู .................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย ......................
เบอรโทรศัพทมือถือ ......................... อีเมลล .........................................................................
12. วีซายุโรป (เชงเกน) ที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผา นมา
ไมเคย
เคยไดรับ
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ......................
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ......................
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ......................
13. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม
ไมเคย

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

14. ความรับผิดชอบคาใชจา ยในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมัคร
ตัวผูส
 มัครเอง
มีผูอน
ื่ ออกคาใชจา ยให ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ ..........................
15. ชื่อบุคคลที่เดินทางรวมกับทาน ..................................................... ความสัมพันธ ..........................
** ผูสมัครทุกทานกรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงทุกขอโดยละเอียด
ขอ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหละเอียดและชัดเจนที่สด
ุ เพื่อ ประโยชนของตัวทานเอง
การพิจารณาอนุมต
ั ิวีซา เปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทานั้น ทางบริษท
ั เปนเพียงตัวกลางใน
การอํานวยความสะดวกและบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทานั้น **

