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พิเศษ!! ชมเทศกาลดอกทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ, ชมพระราชวงัแวรซ์าย 
ล่องเรือบาโตมุช, ล่องเรือชมวิวเมืองกีรธ์ฮอรน์ 

 
 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ – ดไูบ 
17.00 น. พรอ้มกันที่สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู9แถวTสายการบนิเอมเิรตส ์( EK) เจา้หนา้ทีใ่ห ้

การตอ้นรับพรอ้มอํานวยความสะดวก 
20.35 น.ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK373 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 
 

วนัทีส่อง ดไูบ - ปารสี 
00.50 น. แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์  
03.20น. ออกเดนิทางสูก่รงุปารสี ประเทศฝร่ังเศสโดยสายการบนิเอมเิรตสเ์ทีย่วบนิที ่ EK71 (บรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
08.00 น. เดนิทางถงึปารสี ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูต่ัว เมอืงปารสีเมอืงใหญ่

ทีส่ดุเมอืงหนึง่ในทวปียโุรปและยังเป็นเมอืงทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยีย่มชมมากทีส่ดุในโลกตดิอันดับ
ตอ่เนือ่งกันมาหลายปี และปารสียังจัดวา่เป็น 1 ใน 4 เมอืงมหานครทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในโลกอกีดว้ย 
ปารสีเป็นเมอืงแหง่ศลิปะทีค่รบวงจร และเป็นแมเ่หล็กดดูนักทอ่งเทีย่วจากท่ัวโลกทีอ่ยากจะมา
เยอืนเมอืงแหง่นีส้กัครัง้ในชวีติ และเมือ่ มาถงึปารสีแลว้ก็ตอ้งไมพ่ลาดทีจ่ะถา่ยรปูกับ หอไอเฟล 
(Eiffel Tower)หอคอยแหง่นีไ้มเ่พยีงแตเ่ป็นสญัลักษณ์ของปารสี หรอืฝร่ังเศสเทา่นัน้  แตย่ัง
เป็นสญัลักษณ์ทีแ่สดงถงึการทอ่งเทีย่วสําหรับคนท่ัวโลก และทีไ่มไ่กลจากหอไอเฟลนีเ้องก็เป็น
ทีต่ัง้ของ ประตชูยัอารค์เดอทรยีงฟ์ ( Are de Triomphe) รูจ้กักนัดใีนชือ่ ประตชูยั
ฝร ัง่เศส ถกูสรา้งขึน้ เพือ่เป็นอนุสรณ์แกเ่หลา่ทหารทีเ่สยีชวีติจากสงครามของฝร่ังเศสตัง้อยู่
กลางจตัรุสัชารล์เดอโกล ( Place Charles de Gaulle)จดุเริม่ตน้ของถนน 12 สายสําคัญ
ของปารสี ซึง่รวมถงึ ถนนชองเซลเิซ ( Champs-Elysees) เป็นถนนทีย่าวประมาณ 1.9 
กโิลเมตรกลางกรงุปารสีเริม่ตัง้แตท่ีป่ระตชูยั ยาวมา สองขา้งทางมรีา้นคา้แบรนดช์ัน้นําระดับโลก
ตัง้เรยีงรายกันละลานตาไปหมด สว่นปลายของถนนยังเป็นพืน้ทีส่เีขยีว  เต็มไปดว้ยตน้ไม ้และ
ยังมสีถานทีส่ําคัญทางประวตัศิาสตร ์

 

 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ 

ภตัตาคาร(อาหารจนี) 
 เทีย่วชมเมอืงปารสี นําทา่นถา่ยภาพ

บรเิวณ พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์( Louvre 
Museum) ซึง่ภายในไดเ้ก็บผลงาน
ศลิปะเอาไวม้ากกวา่ 380,000 ชิน้เลย
ทเีดยีว และตอ้งไมพ่ลาดถา่ยรปูเช็คอนิ
กับพรีะมดิแกว้ขนาดใหญท่ีถ่อืเป็นหนึง่
ในการออกแบบอยา่งเกไ๋กจ๋ากนัน้นํา
ทา่น ลอ่งเรอืบาโตมชุ  ( Bateaux 



 

Mouches River Cruise) ไปตามแมน้ํ่าแซนทีไ่หลผา่นใจกลางกรงุปารสี ชมความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน้ํ่าเป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่า
ประทับใจ โดยเรอืจะลอ่งผา่นมหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre-dame de Paris) อายกุวา่ 
800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทีง่ามเลศิ โดดเดน่ดว้ยหอคอยคูห่นา้ทรงเหลีย่ม
และยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสงูจากระดับพืน้ดนิถงึ 96 เมตร เป็นสถานทีป่ระกอบพธิี
อภเิษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลยุสท์ี ่16 กับพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์และยังเป็นจดุกโิลเมตรที่
ศนูยข์องประเทศฝร่ังเศสอกีดว้ย 

        เย็น รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร(อาหารจนี) 
  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ Mercure Orly ParisRungisหรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม ปารสี - พระราชวงัแวรซ์าย–แกลอรี ่ลาฟาแยตต ์
เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ชอ้ปป้ิงกันตอ่ทีอ่กีแหลง่ชอ้ปป้ิงทีเ่ราไมพ่ลาด

แวะไปก็คอื "แกลลอรี ่ลาฟาแยตต"์(Galeries Lafayette) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญช่ือ่ดังใจ
กลางกรงุปารสี ขนาด 9 ชัน้นัน้เต็มไปดว้ยสนิคา้แบรนดต์า่งๆ ทกุสญัชาตทิีห่า้งแกลลอรี ่ลาฟา
แยตตน์ี ้แถมยังสามารถทํา Tax Refund ไดท้ีห่า้งนีไ้ดเ้ลยดว้ยสะดวกมาก 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั 
 ไดเ้วลานําทา่นเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัแวรซ์าย ( Chateau de Versailles) มี

ไกดท์อ้งถ ิน่น าชมเป็นหนึง่ในพระราชวงัทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ เนือ่งจากเป็นพระราชวงัทีใ่หญโ่ต
และหรหูรามากแหง่หนึง่ ตัง้อยูท่ีเ่มอืงแวรซ์าย โดยใชว้สัดหุนิออ่นสขีาวทัง้หมด โดยในทกุหอ้ง
มกีารประดับตกแตง่อยา่งหรหูราดว้ยทองคํา อัญมณี และภาพวาดรวมถงึงานศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีง
ทัง้หลาย และยังไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกอกีดว้ย 

 
เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  Mercure Orly Paris Rungisหรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ ี ่ปารสี – บรสัเซลส–์ เกนท-์ Oudenaarde 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางออกจากกรงุปารสี ประเทศฝร่ังเศส  สูเ่มอืง บรสัเซลส ์  ประเทศเบลเยยีม เป็นเมอืง
หลวงทีอ่ยูต่รงกลางของประเทศเบลเยยีม นอกจากเป็นเมอืงหลวงของประเทศแลว้ ยังเป็นเมอืง
หลวงของสหภาพยโุรปอกี  มาเบลเยยีมก็พลาด
ไมไ่ดท้ีจ่ะไปชมจัตรัุสทีไ่ดช้ือ่วา่ สวยทีส่ดุในโลก 
จตัรุสักรองดป์ลาซ(Grong Plas)ไดรั้บการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยยเูนสโกเ้มือ่ปี 1983 
แตส่รา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่15 ลอ้มดว้ยบรรดา
อาคารเกา่ทีอ่อกแบบสรา้งตามแบบสถาปัตยกรรม
บารอก โกธกิและนโีอโกธกิ ซึง่สว่นใหญล่ว้นเป็น
อาคารสิง่กอ่สรา้งทีม่คีวามสําคัญทาง
ประวตัศิาสตรข์องประเทศ มักจะครกึครืน้เพราะมี
รา้นคา้ รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก ศลิปินวาดภาพ 
กลางลานจัดเป็นเหมอืนตลาดขายตน้ไมด้อกไม ้ทา่มกลางความสวยงามของอาคารตา่งๆ รอบ
จัตรัุสกรองดป์ลาซแลว้ ศาลาวา่การกรงุบรสัเซลส์  (Brussels Town Hall)ยังเป็นอกี



 

สิง่กอ่สรา้งหนึง่ประจําเมอืงทีส่วยงามโดดเดน่และน่าสนใจ ตัวอาคารก็วา่สวยแลว้จากการตกแตง่
อยา่งละเอยีดใหท้กุมมุประดับประดาตัวรปูปั้นนักบญุทัง้หลาย เชือ่วา่ใครก็ตามทีไ่ดไ้ปเทีย่ว
บรัสเซลลสโ์ดยเฉพาะในยา่นจัตรัุสกรองดป์ลาซเป็นตอ้งพากันไปชม แมนเนเกน พสิ  
(MannekenPis)รปูหลอ่เด็กนอ้ยเปลอืยกายสงูเพยีงประมาณ 60 เซนตเิมตรทีด่ังระเบดิไปท่ัว
โลกดว้ยเอกลักษณ์ทีไ่มเ่หมอืนใครเพราะเจา้เด็กคนนีอ้ยูใ่นอริยิาบ ถทีกํ่าลังยนืฉี่ชวนใหอ้มยิม้
ดว้ยความน่าเอ็นดเูมือ่ไดพ้บเห็น 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
บา่ย นําทกุทา่น เดนิทางตอ่ไปยังเมอืง เกนท ์( Ghent) เมอืงทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอันดับ 4 ของเบล

เยีย่ม ถนนหนทางผังเมอืงปหูนิแบบโบราณ ในยคุกลางเมอืงเกนต ์ไดช้ือ่วา่เป็นรองนครปารสี
เพยีงแหง่เดยีว นําทา่นชมเมอืงเกนตซ์ ึง่แปลวา่การรวมกันของแมน้ํ่าสองสาย เพราะทีต่ัง้ของ
เมอืงอยูบ่รเิวณทีแ่มน้ํ่าสเกลต์ Scheldt River มาบรรจบกับแมน้ํ่าไลส์Lys River แมน้ํ่าสองสายนี้
เป็นเสน้เลอืดลอ่เลีย้งเมอืงอันรุง่เรอืงในอดตีนานนับศตวรรษและยังคงตอ่เนือ่งจวบจนปัจจบุันตอ่
ดว้ยปราสาทกราเวนสตนี ( Gravensteen) ทีเ่คยเป็นทัง้ทีอ่ยูอ่าศัยของขนุนาง ศาลาวา่การ 
และคกุ ปัจจบุันไดถ้กูบรูณะและใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ขา้ชมภายใน และทีใ่จกลางเมอืงเกา่เกนท์
เราจะไดเ้ห็น โบสถเ์ซนตน์โิคลสั (St. Nicholas’s Church) โบสถข์นาดใหญอ่ลังการและ
มากดว้ยประวตัศิาสตรส์ําคัญ โบสถเ์ซนตน์โิคลัสนีม้อีายกุวา่  700 ปี สวยสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรม
สไตลโ์กธคิ มาทีเ่มอืงเกนทก็์ตอ้งมาชมโบสถน์โิคลัสนีล่ะ จากโบสถเ์ซนตน์โิคลัส เดนิไปอกีนดิ
ก็จะเจอกับหอคอยสงูใหญข่อง มหาวหิารเซนตบ์าโว ( St. Bavo’s Cathedral) โบสถ์
โบราณทีส่ามารถยอ้นประวตัไิปไดก้วา่ 1,000 ปี แตย่ังงดงามดว้ยการตกแตง่และออกแบบใน
ศลิปะสไตลโ์กธคิ ถอืเป็นอกีหนึง่จดุเช็คอนิเมอืงเกนทท์ีไ่มค่วรพลาด 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ Leopold Oudenardeหรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้  Oudenaarde – บรจูจ–์ รอตเทอดาม –อมัสเตอรด์มั  
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงบรจูจ ์( Brugge) บรจูจ์
เป็นเมอืงเล็กรมิทะเลสาบทีม่ทีรงเป็นเหมอืนรปูไข ่ซึง่
เป็นเมอืงรมิชายฝ่ังทะเลทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศ
เบลเยยีม  และไดรั้บเลอืกเป็น เมอืงมรดกโลก จาก
องคก์ารยเูนสโก ้โดยมสีมญานามวา่ เวนสิแหง่ยโุรป
เหนอืเพราะเป็นเมอืงทีม่กีารใชลํ้าคลองในการสญัจร
รอบๆเมอืงได ้ ลักษณะของเมอืงนีล้อ้มรอบดว้ยคู
เมอืงสองชัน้ และม ีอาคาร โบสถ ์บา้นเรอืน ถนนที่
สะอาดสวยงาม ซึง่สว่นใหญล่ว้นเป็นสถาปัตยกรรม
แบบ เฟลมมชิ และแบบเรเนซองค ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้ ตอ่ทีเ่มอืง รอตเทอดาม ( Rotterdam) ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ เมอืงทา่ หลัก และ

เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับสองของประเทศ ตัง้อยูร่มิแมน้ํ่ามาส เป็นเมอืงทา่ทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของ
โลก เป็นเมอืงทีต่า่งจากเมอืงอืน่ๆในประเทศเนเธอรแ์ลนด์  คอื เป็นเมอืงทีม่สีถาปัตยกรรมยคุ
ใหม ่และในปี ค.ศ.2007 ไดรั้บการสง่เสรมิจากการทอ่งเทีย่วใหเ้ป็นเมอืงแหง่สถาปัตยกรรม และ
ยังเป็นจดุเทยีบทา่ของเรอืขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศทําใหเ้มอืงรอตเทอดามมคีวามทันสมัย
และมากดว้ยอาคารสวยแปลกตา และเราก็ไมพ่ลาดทีจ่ะไปเทีย่วชมและเช็คอนิทัง้ สถานี
เซ็นทรลั (Central Station)ศนูยก์ลางการคมนาคมของเมอืงรอตเทอดาม พรอ้มทัง้ออกแบบ
อาคารใหด้สูวยทันสมัยทเีดยีว ตลาดรอตเทอดาม (De Markthal) ตลาดกลางเมอืงที่
มากมายดว้ยสนิคา้และอาหารหลายชนดิ แลว้ก็ไดเ้วลาเดนิทางตอ่ไปยังเมอืง อมัสเตอรด์มั 
(Amsterdam)เมอืงหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ Bedbank Apollo หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัทีห่ก Lelystad – กรีธ์ฮอรน์– อมัสเตอรด์มั –ลอ่งเรอืกระจก – โรงงานเจยีระไนเพชร 

Gassan - Lelystad 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 น่ังรถโคช้ไปยังเมอืงแหง่คลอง กรีธ์ฮอรน์ (Giethoorn) หมูบ่า้นเล็กๆซึง่ตัง้อยูด่า้นขวามอืของ
เขตสงวน De Wiedenแหง่นี ้มชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กกันดใีนฐานะ “เวนสิแหง่เนเธอรแ์ลนด”์ จากการ

ทีเ่ป็นหมูบ่า้นปราศจากถนน แตต่อ้งเดนิทางผา่นคลองซึง่มคีวามยาวกวา่ 7.5กโิลเมตร และมี
สะพานเชือ่มเพือ่ใชเ้ป็นทางเดนิตดิตอ่กันภายในหมูบ่า้นกวา่ 180 สะพาน ซึง่กวา่จะมาเป็น
หมูบ่า้นทีแ่สนสวยงามทีเ่ราเห็นกันทกุวนันี ้ทีน่ีถ่กูคน้พบโดยชาวเมดเิตอรเ์รเนยีนเมือ่ปี 1230 
ในขณะนัน้มันมซีากแพะกองอยูเ่ต็มไปหมด จงึไดต้ัง้ชือ่วา่ “เกยเ์ธนฮอรน์” ซึง่หมายถงึ เขาแพะ 
แตเ่มือ่เวลาผา่นไปเรือ่ยๆ ก็ออกเสยีงเพีย้นจนกลายมาเป็น “กธีรูน” ในทีส่ดุ 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดนิทางกลับสูเ่มอืง อมัสเตอรด์มั เมอืงสวยทีต่ัง้อยูร่มิ “แมน้ํ่าอัมสเตล ” (Amstel River) 

อัมสเตอรด์ัมน่าจะเป็นเมอืงหลวงแหง่เดยีวในโลกทีไ่ดรั้บฉายาเป็น “เมอืงหลวงแหง่จักรยาน ” 
เพราะประชากรในอัมสเตอรด์ัมใชจั้กรยานเป็นพาหนะประจําตัว เมอืงแหง่แสงส ีและอสิรเสรภีาพ 
ของนักทอ่งเทีย่วจากท่ัวโลก นําทา่นผา่นชมเมอืงทีม่ากมายไปดว้ยพพิธิภัณฑร์ะดับโลกตา่งๆ 
มากมาย นําทกุทา่น ลอ่งเรอืกระจก ลอ่งไปตามแมน้ํ่าไรนเ์พือ่ไดช้มเมอืงในอกีมมุ เขา้ชม 
โรงงานเจยีระไนเพชร GASSAN รา้นจําหน่ายและโรงงานผลติเพชรซึง่เป็นกจิการของชาว
เนเธอรแ์ลนดท์ีดํ่าเนนิกจิการมานานถงึ 71 ปีแลว้ นีค่อืแหลง่เจยีระไนเพชรระดับโลกทีค่วรคา่ให ้
แวะชมมาก ความพเิศษของกัสซนัคอืไมไ่ดเ้ป็นแคร่า้นจําหน่ายเพชรเทา่นัน้ แตจ่ะเปิดพืน้ทีใ่ห ้
ชมและเรยีนรูว้ธิกีารคัดสรรเพชร รวมทัง้ไดช้มการเจยีระไนโดยชา่งฝีมอืดว้ย นอกจากนีภ้ายใน
โรงงานยังมพีืน้ทีข่องพพิธิภัณฑเ์ล็กๆ ทีจั่ดแสดงภาพเกา่ เสือ้กฬีาและลายเซ็นของเหลา่นัก
ฟตุบอลชือ่ดังทมีชาตเินเธอรแ์ลนดแ์ละบรรดาโคช้ทีม่สีายสมัพันธอ์ันดกีับเจา้ของโรงงาน
เพชรกัซซนัแหง่นี ้

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ Bedbank Apollo หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีเ่จ็ด Lelystad – ลซิเซ่– สวนเคอเคนฮอฟ – หมูบ่า้นกงัหนั ซานนส์คนัส์ – 
อมัสเตอรด์มั – สนามบนิ 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  เดนิทางสู่  เมอืงลซิเซ ่( Lisse)เพือ่นําทกุทา่นชมไฮไลทข์องทรปินี ้ สวนเคอเคนฮอฟ 

(Keukenhof) ดนิแดนในฝนัของทวิลปิ ณ เนเธอรแ์ลนด์ เป็นแหลง่ปลกูทวิลปิทีใ่หญแ่ละ
สําคัญของประเทศแหง่นี ้ อาณาจักรแหง่ดอกไมส้วยทีเ่ปิดใหเ้ทีย่วชมกันไดปี้ละครัง้ยาวนาน
ประมาณ 2 เดอืนคอืชว่งประมาณเดอืนมนีาคมถงึเดอืนพฤษภาคมเทา่นัน้ ทีน่ีค่อืศนูยร์วมความ
สวยงามของดอกทวิลปิในระดับทีไ่ดฉ้ายาวา่เป็น “สวนแหง่ยโุรป ” และ “สวนแหง่โลก ” เลย
ทเีดยีวกอ่นจะไดเ้วลาแลว้เดนิทางกลับสูเ่มอืงอัมสเตอรด์ัม 



 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
 เมอืงอัมสเตอรด์ัมไดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทีม่ากทัง้ดว้ยประวตัศิาสตรแ์ละสถานทีท่อ่งเทีย่ว

มากมายโดยเฉพาะที ่จตัรุสัดมั (Dam Square)ทีเ่ปรยีบไดก้ับใจกลางเมอืงอัมสเตอรด์ัม เป็น
สถานทีส่ําคัญในประวตัศิาสตร ์ทีก่ลางจัตรัุสจะมอีนุสาวรยีแ์หง่ชาต ิทีร่ะลกึแหง่ผูเ้สยีชวีติใน
สงครามโลกครัง้ที ่2 ตัง้อยู ่จากนัน้ก็เดนิทางไปยัง หมูบ่า้นกงัหนัลม ซานสส์คนัส ์
(ZaanseSchans)ทีต่ัง้อยูท่างตอนเหนอืหา่งจากอัมสเตอรด์ัม ประมาณ 20 กโิลเมตร ทีน่ีม่กีาร
อนุรักษ์กังหันลม และบา้นเรอืนเดมิๆของประเทศแหง่นี ้ปัจจบุันเป็นพพิธิภัณฑเ์ปิดใหเ้ขา้ชมวถิี
ชวีติความเป็นอยูข่องชาวดัชตเ์ราจะไดเ้ห็นบา้นไมส้ไตลฮ์อลแลนดแ์ท ้ๆ  กังหันลมเกา่แกท่ีบ่างตัว
ยังคงทํางานไดเ้ป็นปกต ิไดส้มัผัสบรรยากาศชนบทของชาวเนเธอรแ์ลนด ์ภายในหมูบ่า้นยังม ี
พพิธิภณัฑซ์านส ์( Zaans Museum) ซึง่ภายในนอกจากการจัดแสดงวธิชีวีติของชาวดัตช์

แลว้ ก็มกีารสาธติวธิกีารทํารองเทา้ไมแ้ละการทําชสีใหช้มดว้ย  
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเดนิทางกลบัประเทศไทย 
22.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่ EK150 แวะเปลีย่นเครือ่ง(บรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 
 

วนัทีแ่ปด ดไูบ – กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ
07.45น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 
09.30 น. เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK372(บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 
18.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดย สวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว 

มนีาคม 26 ม.ีค. – 2 เม.ย. 62 51,900 
 
 

10,000.- 

เมษายน 

7-14 เม.ย. 62 58,900  
10,000.- 

26 เม.ย. – 3 พ.ค. 50,900  
10,000.- 

Songkran Festival 8-15 /  11-18  เม.ย. 62 58,900 
 

10,000.- 



 

 
เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดทา่นละ 2,000 บาท 

 
อตัรานีร้วม 

✓คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓คา่ทีพั่กระดับมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการ 

✓คา่รถปรับอากาศ และบรกิารนําเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 

✓คา่เขา้ชมสถานที ่และคา่ธรรมเนยีมตามทีร่ะบใุนรายการ 

✓คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

✓คา่ประกันภัยในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

✗คา่ธรรมเนยีมในการขอยืน่วซีา่กลุม่เชงเกน้(3,500 บาท/ทา่น) ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิคา่ธรรมเนยีม

ทกุกรณี 

✗คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรอืตดั

กรุป๊เทา่น ัน้) 

✗คา่น้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิกําหนดให ้30 กโิลกรัมตอ่หนึง่คน 

✗คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี และคา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก 

✗คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ทา่นละ 2 ยโูร / คน / วนั (12 ยโูร / ทา่น) 

✗คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ขัน้ตํา่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 

 
เง ือ่นไขในการจองทวัร ์
1. สําหรับการจอง กรณุาชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาทพรอ้มคา่วซีา่ (3,500 บาท/ทา่น) (หลังจอง
ภายใน 3 วนั) พรอ้มสําเนาหนังสอืเดนิทาง 
2. ชําระยอดทัง้หมดกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั 
3. หากไมช่ําระคา่ใชจ้า่ยภายในกําหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
1.ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมัดจําทัง้หมด 
2.ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-30 วนั เก็บเงนิมัดจําทัง้หมด 
4.ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรทั์ง้หมด 
5.ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรทั์ง้หมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีทีผู่เ้ดนิไมถ่งึ 30 ทา่น และทางบรษัิทยนิดี
คนืเงนิโดยหักเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั และไม่
รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์
เชน่ภัยธรรมชาต ิปัญหาการเมอืง เป็นตน้ 
3. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถกูปฏเิสธ
การเขา้ประเทศไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 



 

4. เมือ่ทา่นไดช้ําระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทหรอืชําระโดยตรงกับ
ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีทีผู่เ้ดนิไมถ่งึ 30 ทา่น และทางบรษัิทยนิดี
คนืเงนิโดยหักเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั และไม่
รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์
เชน่ภัยธรรมชาต ิปัญหาการเมอืง เป็นตน้ 
3. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถกูปฏเิสธ
การเขา้ประเทศไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 
4. เมือ่ทา่นไดช้ําระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทหรอืชําระโดยตรงกับ
ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 
เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการยืน่วซีา่ 
1. พาสปอรต์ทีย่ังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัทีเ่ดนิทางกลับเขา้สูป่ระเทศ หากมี
พาสปอรต์เลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก็่ตามควรนําไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การ
อนุมัตวิซีา่ 
2. รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ (แบบหนา้ใหญ)่ ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน2 ใบ (ฉากหลังเป็นสขีาว
เทา่นัน้และมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน) 
3. เอกสาระสําคัญสว่นบคุคล  
 3.1 สําเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 สําเนาบัตรประชาชนหรอื สําเนาบัตรขา้ราชการ  
3.3 สําเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี 
3.4 สําเนาใบเปลีย่นชือ่หรอืนามสกลุ (ถา้ม)ี 

4. กรณีเป็นพนกังานบรษิทั 
    ใบรับรองการทํางานจากบรษัิททีท่า่นทํางานอยูต่อ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ โดยระบตํุาแหน่ง อัตรา
เงนิเดอืนในปัจจบุันวนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่ทํางานกับบรษัิทนี ้และชว่งเวลาทีข่อลางาน เพือ่เดนิทางไปยโุรป 
หลังจากนัน้จะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนด 
5. กรณีเป็นเจา้ของกจิการ 

ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนังสอืรับรองทีค่ัดไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถปุระสงคห์รอืใบเสยีภาษีและ
หลักฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลัง 6 เดอืน พรอ้มฉบับแปลภาษาอังกฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงนิ 

Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืน ฉบบัจรงิ ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทา่นัน้ (ในกรณีทีผู่อ้ ืน่
เป็นคนออกคา่ใชจ้า่ยให ้ตอ้งมหีลกัฐานเชือ่มโยงความสมัพนัธพ์รอ้มยืน่เอกสารฉบบัแปลภาษา
องักฤษ) ยอดเงนิตอ้งมจํีานวนไมตํ่า่กวา่ 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่ม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะ
ครอบคลมุกับคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลับสูภ่มูลํิาเนา 
พรอ้มกับหนังสอืรับทางการเงนิทีอ่อกจากธนาคาร (Bank Certificate) 

**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบัญชกีระแสรายวนั** 
7. กรณีทีบ่รษัิทของทา่นเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนอืจาก
เอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดง ความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ย
และการกลับมาทํางานของทา่น โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 
8. กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีนนกัศกึษา 

จะตอ้งม ีหนงัสอืรบัรองจากทางสถาบนัการศกึษา ภาษาองักฤษ (ตวัจรงิ) เทา่น ้นั 
9. กรณีทีเ่ด็กอายตุ่ ากวา่ 20 ปี 

9.1 ไมไ่ดเ้ดนิทางไปกบับดิา มารดา หรอื เพยีงคนใดคนหนึง่ 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่า่นอยู ่(เป็นภาษาอังกฤษ) 
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลักฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสตุบิัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 



 

- เอกสารเชือ่มโยงความสมัพันธร์ะหวา่งผูเ้ดนิทางกับผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหฉ้บับภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ 

9.2 เดนิทางไปกบับดิา มารดา  
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลักฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสตุบิัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหตุ !!ในวนัทีม่ายืน่ขอวซีา่ บดิาและมารดา ตอ้งเดนิทางมาเซ็นแบบฟอรม์การรอ้งขอวซีา่
ใหก้บับตุร ** 

10. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ เป็นการ
ถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอ
ยืน่คํารอ้งใหมก็่ตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ หากสถานทตูมกีารสุม่ เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทาง
บรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ 
จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ
ทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสาร ดังกลา่วเชน่กัน 
11. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ให ้
อยูใ่นดลุยพนิจิของสถานฑตูเรือ่งวซีา่ของทา่นเนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกู บันทกึไวเ้ป็น
สถติใินนามของบรษัิท 
12. การยืน่วซีา่นัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระยอดมัดจําพรอ้มคา่วซีา่กอ่นเทา่นัน้ถงึสามารถดําเนนิขัน้ตอนการย่นืวี
ซา่ได ้
 

** ทางบรษิทัไมม่นีโยบายการแปลเอกสารให ้ถา้หากตอ้งการใหท้างเราแปลเอกสารจะมคีา่ใชจ้า่ย
เพิม่เตมิใบละ 500 บาท ** 

 
 

รายละเอยีดและเอกสารในการขอยืน่วซีา่ประเทศเชงเกน้ 

ระยะเวลาในการยืน่ 15 วันทําการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายนิว้มอื ณ ศนูยย์ืน่วซีา่ ตามวันและเวลาทีนั่ดหมาย 

กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ  

ชือ่-นามสกลุ (ตามหนา้พาสปอรต์).................................................................................................................  

ชือ่-นามสกลุ (เดมิ) .......................................................................................................................................  

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

เบอรโ์ทรศัพท.์.................................................... เบอรม์อืถอื........................................................................  

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

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู่ 

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

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

สถานทีทํ่างาน..............................................................................................................................................  

ทีอ่ยูส่ถานทีทํ่างาน.......................................................................................................................................  

เบอรโ์ทรศพัทท์ีทํ่างาน.................................................  

การเดนิทางในครัง้นีท้า่นออกคา่ใชจ้า่ยเองหรอืไม ่..........................................................................................  

ชือ่ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย .............................................................................................. ความสมัพันธ ์.................... 

ในชว่งระยะ 3 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยมวีซีา่เชงเกน้หรอืไม่ 

  เคย กรุณาระบ ุวนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซีา่ (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  

  ไมเ่คย  



 

ในชว่งระยะ 3 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยสแกนลายนิว้มอืเพือ่ท าวซีา่หรอืไม่  

  เคย กรุณาระบ ุวนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซีา่ (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  

  ไมเ่คย  

** หากเคยแสกนลายนิว้มอืแลว้ กรุณาถา่ยรูปหนา้วซีา่เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจสอบ **  


