รหัสทัวร์ : THG1-EK-EU-16MAR-2MAY20

READY FOR TAKEOFF 10 วัน 7 คืน
อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส - เบลเยีย่ ม - เนเธอร์แลนด์

เดินทาง มีนาคม – พฤษภาคม 2563
เกาะเวนิส | ยอดเขาจุงเฟรา | พระราชวังแวร์ซาย | หอไอเฟล
จัตรุ สั กรองด์ปราซ | หมูบ่ า้ นกีธูรน์ | ล่องเรือชมเมืองอัมสเตอร์ดมั
ราคาแนะนาเพียง

62,900.-

รหัสทัวร์ : THG1-EK-EU-16MAR-2MAY20
เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ดูไบ – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้
วันที่ 3. เวนิส เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเคน
วันที่ 4. อินเทอร์ลาเคน – กรินเดอร์วาล – ยอดเขาจุงเฟรา – ดิจอง
วันที่ 5. ดิจอง – ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย – ล่องเรือแม่นา้ แซน
วันที่ 6. ถนนสายโรแมนติกชองป์ เอลิเซ่ - ประตูชยั – หอไอเฟล – ช้อปปิ ้ง
วันที่ 7. ปารีส – บรูกส์ – บรัสเซลส์ – จัตรุ สั กรองด์ปลาซ
วันที่ 8. บรัสเซลส์ – เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF - อัมสเตอร์ดมั - ล่องเรือหลังคากระจก - จัตรุ สั ดัมสแควร์
วันที่ 9. อัมสเตอร์ดมั – หมูบ่ า้ นกีธูรน์ - หมูบ่ า้ นกังหันลมซานส์สคันส์ - สนามบิน
วันที่ 10. ดูไบ – กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
23.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน
เอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก

วันที่ 2 กรุ งเทพฯ – ดูไบ – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้
03.30 น.
07.15 น.
09.35 น.
13.15 น.

ออกเดินทางสูด่ ไู บ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 377
* คณะเดินทางวันที่ 11 เม.ย.63 เป็ นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. และถึงดูไบ เวลา 06.55 น. *
เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครือ่ ง
ออกเดินทางต่อสูเ่ วนิส ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบิน EK 135
* คณะเดินทางวันที่ 11 เม.ย.63 เป็ นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 09.05 น. และถึงเวนิส เวลา 13.25 น. *
ถึงสนามบิน มาร์โค โปโล เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะ
เปลี่ยนเป็ น 5 ชั่วโมงในวันที่ 8 มีนาคม 2563) นาท่านเดินทาง สูท่ ่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) นาท่าน
ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็ น
เมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่ าเป็ น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติค" มี
เกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึน้ ฝั่งที่บริเวณซานมาร์โค ศูนย์กลางของ
เกาะเวนิส จากนัน้ นาท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ที่มี
เรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คกุ จะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่ างและโลก
ภายนอกเป็ นครัง้ สุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี ้ ซึง่ เชื่อมต่อกับ วังดอดจ์ (Doge’s Palace)
อันเป็ นสถานที่พานักของเจ้าผูค้ รองนครเวนิสในอดีต ซึง่ นักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนีม้ าเเล้วคือ คาสโน
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ว่านั่นเอง นาท่านถ่ายรู ปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็ น
ห้องนั่งเล่นที่สวยที่สดุ ในยุโรป” จัตรุ สั ถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทัง้ โบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s
Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนัน้ อิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอัน
สุดแสนโรแมนติกตามอัธยาศัย เช่น เดินเล่นชมมนต์เสน่หแ์ ห่งนครเวนิส , เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โคที่สวยงาม,
ช้อปปิ ้งสินค้าของที่ระลึก อาทิเช่น เครื่องแก้วมูราโน่ ,หน้ากากเวนิส เลือกซือ้ สินค้าแฟชั่นชัน้ นา หรือนั่งจิบ
กาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิ ดให้บริการมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1720 หรือ นั่งเรือกอนโดล่า ล่องชมคลองเวนิส
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง (สปาเก๊ตตีห้ มึกดา)
เดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก RUSSOTT หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 เวนิส เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเคน
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได้ว่า เป็ นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก จากนัน้ นาท่าน
ถ่ายรู ปด้านนอกกับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่
ผสมผสานกัน เป็ น สถาปั ตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื ้ นฟูศิลปวิทยาการ ชมความงดงามอันน่าอัศจรรย์ และ
ถ่ายรูปกับ แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นบั ว่าเป็ นช้อปปิ ้งมอลล์ท่ี
สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสดุ ในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ์ ของกษัตริยว์ ิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่ 2 ผูร้ เิ ริม่ การรวม
ชาติหวั เมืองต่างๆในอิตาลี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
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สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางข้ามพรหมแดนอิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสู่เมืองอิน
เทอร์ลาเคน (Interlaken) เมืองระหว่างทะเลสาบ เป็ นเมืองที่ตงั้ อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และ
ทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อิสระให้ท่านได้สมั ผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ใน
เมืองเล็กๆ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง (ฟองดูรช์ ีส)
เดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 อินเทอร์ลาเคน – กรินเดอร์วาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ดิจอง
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยังเป็ นที่ตงั้ สถานี
รถไฟขึน้ สู่ ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) เเละ เมื่อปี ค.ศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา
เป็ นพืน้ ที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นาคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึน้ พิชิตยอดเขาจุงเฟ
ราที่มีความสูงกว่าระดับนา้ ทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเส้นทางขึน้ สูย่ อดเขาท่านจะได้ผ่าน
ชมธารนา้ แข็งที่มีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดใน
ยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถา้ น้าแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารนา้ แข็งลึกถึง 30
เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้ เมือง
นาท่านชมวิวที่ลานสฟิ งซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สงู ที่สดุ ในยุโรป ที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร
สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่ถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของธารนา้ แข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สดุ ใน
เทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการ
ถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา และที่ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดย
ที่ทาการไปรษณียท์ ่ีสงู ที่สดุ ในยุโรป นาคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซา้ เส้นทางเดิม ให้ท่านได้ชมวิว
ทิวทัศน์ท่ีสวยงามและแตกต่างกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุ นเนิน(Lauterbrunnen) จากนัน้
เดินทางสูเ่ มืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กนั ดี ผ่านทุ่งราบอันกว้างใหญ่
แหล่งผลิตมัสตาร์ดชื่อดัง อีกทัง้ ยังมีช่ือเสียงในการผลิตไวน์ชนั้ เลิศอีกด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
เดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก HOLIDAY INN EXPRESS DIJON หรือเทียบเท่า
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วันที่ 5 ดิจอง – ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย – ล่องเรือแม่นา้ แซน
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่หอ์ นั เหลือล้น ที่
นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สดุ กรุงปารีสเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลา้ สมัยแห่ง
หนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทาให้ กรุ ง
ปารีสเป็ นหนึ่งในเมืองที่สาคัญที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เดินทางสู่ เมืองแวร์ซาย นาเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซาย(Versailles Palace) อันยิ่งใหญ่
(มีไกด์ทอ้ งถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สร้างขึน้ ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ภายในตกแต่ง
อย่างวิจิตรอลังการ ทัง้ จิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครือ่ งเรือน ซึง่ เป็ นการใช้เงินอย่างมหาศาล พา
ท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจาพระราชวัง,ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้อ
งอพอลโล, ห้องเมอคิวรี่, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึง่ เป็ นห้องที่พระยาโกษาธิบดี
(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทัง้ ยัง
เป็ นห้องที่ใช้สาหรับจัดงานเลีย้ งและเต้นราของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16, ชมห้อง
บรรทมพระราชินีท่ีตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ่ จากนัน้ นา
ท่านเข้าสู่มหานครปารีส(Paris) จากนั้นนาท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตาม
แม่นา้ แซนด์ ที่ไหลผ่านใจกลางกรุ งปารีส ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิก ของอาคารต่างๆ
ตลอดสองฝากฝั่ งแม่นา้ เป็ นอีกหนึ่งประสบการณ์ท่ีน่าประทับใจ โดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอ
ดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็ นมหาวิหารสถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิคที่งามเลิศ
โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพืน้ ดินถึง 96 เมตร
เป็ นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต์

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง (หอยเอสคาโก้)
เดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเท่า

รหัสทัวร์ : THG1-EK-EU-16MAR-2MAY20

วันที่ 6 ถนนสายโรแมนติกชองป์ เอลิเซ่ - ประตูชัย – หอไอเฟล – ช้อปปิ้ ง
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la
Concorde) ที่พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวตั ิ
ฝรั่งเศส จากนั้นเข้าสู่ถนนสายโรแมนติกชองป์ เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึง่ ทอดยาวจากจัตรุ สั คองคอร์ด
ตรงสูป่ ระตูชยั นโปเลียน, นาชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัย
ชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี 1805 โดยเริม่ สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จใน
ปี ค.ศ.1836 ให้เวลาท่านได้เลือกซือ้ สินค้าชั้ นนาบนถนนชองป์ เอลิเซ่ ที่เต็มไปด้วยร้านค้าสุดหรู หรา สินค้า
แฟชั่นมากมาย แล้วนาถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นสูงตระหง่านคูน่ คร
ปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึง่ สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตรุ สั ทรอคคาเดโร่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์น้าหอม Fragonard พิพิธภัณฑ์ท่ีจดั แสดงประวัติความเป็ นมาและจัดแสดงวิธีการ
ผลิตนา้ หอมในปั จจุบนั ของโรงงานผลิตนา้ หอมยี่หอ้ Fragonard ยี่หอ้ นา้ หอมอันโด่งดัง ที่มีแหล่งผลิตต้น
กาเนิดมาจากเมือง Grasse เมืองที่ได้ช่ือว่าเป็ นเมืองหลวงของโลกนา้ หอม โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนีก้ ่อตัง้ ขึน้ มาใน
ปี 1983 ตัวอาคารเป็ นที่อยู่เดิมของ นโปเลียน โบนาปาร์ตที่ 3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึง่ แต่ละห้อง
จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์บรรจุนา้ หอมตัง้ แต่สมัยอดีตจนถึงปั จจุ บนั และบอกเล่าเรื่องราวการ
ผสมผสานกลิ่นนา้ หอมให้มีเอกลักษณ์อนั รัญจวนใจ และหากท่านมองหาของฝากจากปารีสที่ไม่เหมือนใคร
ท่านสามารถเลือกซือ้ นา้ หอมจากโรงงานของ Fragonard ได้โดยตรงตามอัธยาศัยจากนัน้ เชิญเลือกซือ้ สินค้า
แฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องสาอาง นา้ หอม นาฬิกาหรือกระเป๋ า
จากนัน้ พาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักช้อปปิ ้งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลาง
กรุง ปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้ สินค้าของสวิสจากร้าน
Bucherer ร้านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิ ดอยูใ่ จกลางกรุงปารีส โดยมีสนิ ค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อกโกแลต, เครื่อง
หนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอ้ ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuerเป็ นต้น
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
เดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 ปารีส – บรูกส์ – บรัสเซลส์ – จัตุรัสกรองด์ปลาซ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาเดินทางสู่เมืองบรู กส์ (Brugge) ซึ่งเป็ นเมืองริมชายฝั่ งทะเลที่มีช่ือเสียงของประเทศเบลเยียม และได้รบั
เลือกเป็ นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก โดยมีสมญานามว่า เวนิสแห่งยุโรปเหนือ เพราะเป็ นเมืองที่มี
การใช้ลาคลองในการสัญจรรอบๆเมืองได้ ลักษณะของเมืองนีล้ อ้ มรอบด้วยคูเมืองสองชัน้ และมี อาคาร โบสถ์
บ้านเรือน ถนนที่สะอาดสวยงาม ซึง่ ส่วนใหญ่ลว้ นเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบ เฟลมมิช และแบบเรเนซองค์ และมี
สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ

รหัสทัวร์ : THG1-EK-EU-16MAR-2MAY20
กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่กรุ ง บรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม สถานที่ตงั้ สานักงานใหญ่
องค์ก ารสนธิ สัญ ญาป้อ งกัน แอตแลนติ ก เหนื อ หรือ นาโต้ จากนั้น น าท่ า นชมและถ่ า ยรู ป เป็ น ที่ ร ะลึก กับ
อนุสรณ์อะโตเมี่ยม(Atomium) ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์โป” เมื่อปี ค.ศ.1958
ถูกสร้างขึน้ โดยจาลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้าน
เท่า จากนัน้ เข้าสู่จตั รุ สั กลางเมืองจัตุรัสกรองด์ปลาซ (Grand Place) ที่มีช่ือเสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สดุ
แห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตรุ สั นาชมและถ่ายรูปกับ เมเนเก้นพีส
(Manneken
pis) ซึ่งเป็ นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกาลังยืนแอ่นตัวปั สสาวะอย่างน่ารัก ผูส้ ร้าง
ประวัติศาสตร์และตานานพืน้ เมืองของชาวเบลเยี่ยมซึง่ มีการเล่าขานกันมาหลากหลายตานาน เช่น มีเด็กชาย
ชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกาลังติดไฟ จึงปั สสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมือง
จึงทารูปแกะสลักนี ้ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง (หอยแมลงภูอ่ บไวน์ขาว)
่ี ัก HOLIDAY INN BRUSSELS AIRPORT หรือเทียบเท่า
เดินทางเข้าสู่ทพ

รหัสทัวร์ : THG1-EK-EU-16MAR-2MAY20

วันที่ 8
เช้า

กลางวัน
บ่าย

บรัสเซลส์ – เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF
หลังคากระจก - จัตุรัสดัมสแควร์

- อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองลิเซ่ (Lisse) เข้าชมเทศกาลดอกไม้ท่สี วนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพืน้ ที่กว่า
200 ไร่ ให้เวลาท่านอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัยกับการชื่นชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุห์ ลากสี ที่
ท่านชื่นชอบและประทับใจ เพลิดเพลินกับหมูม่ วลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสนั และไม้ดอกนานาพันธุท์ ่ีบาน
สะพรั่งอยูใ่ นสวนสวยและเรือนกระจก เช่น ไฮยาซินธ์ จิเรเนียม ลิลลี่ เป็ นต้น
** งานเทศกาลดอกไม้ทเ่ี นเธอร์แลนด์ มีตงั้ แต่วันที่ 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2563 **
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเดินทางสูก่ รุ งอัมสเตอดัม (Amsterdam) เมืองแห่งแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนักท่องเที่ยวจากทั่ว
โลก นาท่านผ่านชมเมืองที่มากมายไปด้วยพิพิธภัณฑ์ระดับโลกต่างๆ มากมาย
นาท่านชมเมืองอัมสเตอร์ดมั โดยการล่ องเรือหลังคากระจก ลัดเลีย้ วเข้าตามลาคลอง สัมผัสชีวิตความ
เป็ น อยู่ รวมทั้ง สภาพบ้า นเรือนเก่ าแก่อัน งดงามสืบทอดมาตั้ง แต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนี ยภาพของ
บ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ นาเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีช่ือเสียงท่านจะได้
สัมผัสและเรียนรู พ้ ืน้ ฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรู ปแบบต่างๆ พร้อมกันนัน้ ยังได้ มีโอกาสเลือกซือ้
เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินค้าอื่น อย่างนาฬิกายี่หอ้ ดังมากมาย อาทิ เช่น
ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER,
BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE,
EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่กรุ ง
อัมสเตอดัม (Amsterdam) เมืองแห่งแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก นาท่านผ่านชม
เมืองที่มากมายไปด้วยพิพิธภัณฑ์ระดับโลกต่างๆ มากมาย จากนัน้ นาท่านสู่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam
Square) ศูนย์กลางของเมือง ให้เวลาท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

รหัสทัวร์ : THG1-EK-EU-16MAR-2MAY20

ค่า
่ ัก
ทีพ

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
เดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก VAN DER VALK SCHIPHOL A4 หรือเทียบเท่า

วันที่ 9 อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกีธูรน์ - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - สนามบิน
เช้า

กลางวัน
บ่าย

17.00 น.
22.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกีธูรน์ (Giethoorn Village) เมืองที่ได้รบั ฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” เมือง
เล็กๆที่มีผคู้ นอาศัยอยูป่ ระมาณ 2,600 คน เป็ นหมูบ่ า้ นที่ปราศจากถนนหมู่บา้ นที่เต็มไปด้วยคลอง ทะเลสาบ
จึงทาให้ปราศจากมลพิษ ผูค้ นในหมูบ่ า้ นจะเดินทางโดยการใช้เรือเป็ นพาหนะโดยลัดเลาะคลองที่มีความยาว
ประมาณ 7.5 กิโลเมตร จากนั้นนาท่านล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูรน์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศของหมู่บา้ น
unseen แห่งเนเธอร์แลนด์ หมู่บา้ นที่ปราศจากถนนสักสาย ซึ่งจะมีลาคลองล้อมรอบหมู่บา้ น การคมนาคม
ยังคงใช้การสัญจรทางนา้ ดั่งเช่นในอดีต อิสระให้ท่านเที่ยวชมหมูบ่ า้ นแห่งนี ้ พร้อมเก็บภาพความประทับใจ
** กรณีทที่ า่ นไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คนื เงินจานวน 5 EURO**
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาเดินทางสูห่ มู่บา้ นกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans)ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับกังหัน
ลม สัญลักษณ์ท่ีสาคัญอย่างหนึง่ ของชาวดัตช์ และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ท่ีใช้ใส่ใน
ชีวิตประจาวันในงานอาชีพต่างๆ พร้อมเชิญเลือกซือ้ สินค้าของที่ระลึก
นาท่านเดินทางสูส่ นามบินกรุงอัมสเตอร์ดมั เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาใน
การเลือกซือ้ สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางสูด่ ไู บ โดยเที่ยวบิน EK 150
* คณะเดินทางวันที่ 11 เม.ย.63 เป็ นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 21.05 น. และถึงดูไบ เวลา 06.30 น. *

รหัสทัวร์ : THG1-EK-EU-16MAR-2MAY20

วันที่ 10 ดูไบ – กรุ งเทพฯ
07.45 น.
09.30 น.
18.40 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปลี่ยนเครือ่ ง
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบิน EK 372
* คณะเดินทางวันที่ 11 เม.ย.63 เป็ นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. *
คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*********************************************************************************************************

READY FOR TAKEOFF
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยีย่ ม เนเธอร์แลนด์
10 DAYS 7 NIGHTS
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดีย่ วเพิม่
ท่านละ

16-25 มี.ค. 63
11 – 20 เม.ย. 63
25 เม.ย. – 04 พ.ค. 63
02 – 11 พ.ค. 63

62,900.69,900.65,900.62,900.-

62,900.69,900.65,900.62,900.-

62,900.69,900.65,900.62,900.-

42,100.43,100.45,100.42,100.-

10,900.11,900.11,900.11,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

5.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุป๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ ได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่ านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
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6.

หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรั บครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิม่ เติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่ า ธรรมเนี ย มวี ซ่ า ประเทศฝรั่ง เศส (ผู้ย่ื น วี ซ่ า ต้อ งช าระเงิ น ตรงกับ ศูน ย์ย่ื น วี ซ่ า ในวัน ยื่ น เป็ น จ านวนเงิ น
โดยประมาณ 3,500 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (20 ยูโร)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ยูโร)
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เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ซี ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ วีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรือศึกษาอยูเ่ ท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่า นจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซา่ ไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ่ีจะนั่ง ต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ท่ีน่งั Long leg ขึน้ อยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้
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กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่ อ นการเดิ น ทางของท่า น ไปยัง คณะต่อ ไปแต่ทั้ง นี ท้ ่า นจะต้อ งเสี ย ค่า ใช้จ่ า ยที่ ไ ม่ ส ามารถเรีย กคื น ได้คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีย่ืนวีซา่ แล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณี ผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ กั
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอา่ งอาบนา้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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่ เชงเก้น (ฝรง่ ั เศส)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ น ับจากว ันยืน
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 7-10 ว ันทาการ
่ แสดงตนทีศ
่ TLS Contact
ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ
เป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ในระหว่างยืน
่ วีซา

่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอ
ื เดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่
1. หน ังสอ
้
ื เดินทาง
อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสอ
ื เดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
จะต ้องไม่ชารุด (หนังสอ
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า
่ งประเทศ หรือ
ึ ษาศ ก
ึ ษาอยู่ต ่า งประเทศ กรุณ าแจ้ง เจ้า หน้า ทีข
นก
ั เรีย น น ก
ั ศก
่ องทางบริษ ท
ั ให้ท ราบท น
ั ที
่ จะมีเงือ
เพราะการยืน
่ ขอวีซา
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม และ บาง
สถานทูต อาจไม่ส ามารถยืน
่ ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อ กาหนดนีร้ วมไปถึง ผูเ้ ดิน ทางทีถ
่ อ
ื
พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
ี น ้าตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จานวน 2 ใบ
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสห
้ หล ังขาวเท่านน
้ อยูก
***ใบหน้าสูง2.5- 3 CM.ขึน
่ ับล ักษณะใบหน้าของแต่ละบุคคล พืน
ั้ ถ่ายไม่
่ อนแทคเลนส ์ รูป
เกิน 6 เดือน รวบผม ให้เห็นหู เห็นคิว้ ห้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประด ับ ไม่ใสค
ไม่เลอะหมึก.และไม่มรี อ
่ งรอยชารุด***
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ต ัวอย่างรูป
3. หล ักฐานการทางาน
-

ื รับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นสว่ น อายุ
เจ้าของกิจการ หนังสอ
่ ช
ี อ
ไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

ี้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เชน
่ รูปถ่ายร ้าน สญ
ั ญาเชา่ ที่
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชแ
โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน

-

เป็นพน ักงาน

ื รับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
หนังสอ
่ ทางาน, วันลา

ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
-

ึ ษา ใชหนั
้ งสอ
ื รับรองการเรียนทีอ
ึ ษาอยู่
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศก
ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ตใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )

4. หล ักฐานการเงิน
-

้ า
ี อมทร ัพย์ธรรมดาของธนาคาร
กรณีผเู ้ ดินทางออกค่าใชจ
่ ยเอง ใช ้ Bank Statement บ ัญชอ
ทว่ ั ไป ย ้อนหลัง 3 เดือน ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านัน
้ (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญช ี โดยการฝาก
หรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล ้ว ค่อยขอ Statement เพือ
่ ให ้อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยูใ่ นเดือนทีย
่ น
ื่ วีซา่

-

้ า
ี อมทรัพย์ย ้อนหลัง 3
กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอ
เดือน(ของผู ้ทีอ
่ อกค่าใชจ่้ าย)

-

ื่ -นามสกุลให ้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขทีบ
ี รบทุกตัว และ
**Bank Statement จะต ้องสะกดชอ
่ ญ
ั ชค
จะต ้องมีแสดงทัง้ หมดในทุก ๆ หน ้า

-

***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ ้าธนาคารออกมาเป็ นรูปแบบทีเ่ ป็ นตัวครึง่ กระดาษ A4 ไม่
สามารถใชยื้ น
่ ได ้ รบกวนแจ ้งธนาคารให ้ออกเป็ นรูปแบบฉบับเด็ม

ี ด
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชก
ิ **
พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
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่ นต ัว
5. เอกสารสว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ต
ั ร(กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

ื่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชอ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

ื ยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดาจะต ้อง
หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
คัดหนังสอ
พาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

ื ยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดาจะต ้องคัด
หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
หนังสอ
พาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

ื ระบุยน
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสอ
ิ ยอมให ้
ั พันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสงั กัด พร ้อมแนบ
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสม
สาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ าย
ใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
ื่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่
*** กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดาและมารดาลงชอ

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทก
ุ
เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม

