
 

 

รหัสทัวร ZET1903427 
ทัวรยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอแลนด 
[เลสโก แอบรักเคอเคนฮอฟ] 8 วัน 5 คืน (EY) 
องเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล   หอไอเฟล   จัตุรัสทรอคคาเดโร 
ลานประวัติศาสตร หรือ จัตุรัสคองคอรด   ถนนช็อง เซลีเซ 
ประตูชัยนโปเลียน หรือ อารกเดอทรียงฟ�เดอเลตวล   จัตุรัสชารล เดอ โกล 
สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร   สะพานอเล็กซานเดอรที่ 3 
โรงอุปรากรปาแลการนีเย   ยานเลอ มาเรส   มหาวิหาร ซาเคร เกอร 
พิพิธภัณฑลูฟร   หางแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต 

 



 

 

วันที่หนึ่ง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน
นานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส   
(-/-/-) 

15.00 น. ขอเชิญทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 9 เคานเตอร 
T สายการบิน Etihad Airways โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อ
เตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

18.05 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY405 

** ใชเวลาบนิประมาณ 6 ช่ัวโมง 55 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
22.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส 
 
 
 
 
 
 
วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส - ทาอากาศยานนานาชาติปารีส ชาลสเดอโกล เมืองปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส - เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส - ลองเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล - 
หอไอเฟล - จัตุรัสทรอคคาเดโร - ลานประวัติศาสตร หรือ จัตุรัสคองคอรด - 
ถนนช็อง เซลีเซ - ประตูชัยนโปเลียน หรือ อารกเดอทรียงฟ�เดอเลตวล - 
จัตุรัสชารล เดอ โกล - สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร - สะพานอเล็กซาน
เดอรที่ 3 - โรงอุปรากรปาแลการนีเย - ยานเลอ มาเรส - มหาวิหาร ซาเคร 
เกอร - พิพิธภัณฑลูฟร - หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต              (-/-/-)      

02.20 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตปิารีส ชาลสเดอโกล เมืองปารีส 
ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY031 



 

 

** ใชเวลาบนิประมาณ 6 ช่ัวโมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
07.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติปารีส ชาลสเดอโกล เมืองปารีส ประเทศ

ฝรั่งเศส 
นําทานผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืงและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง ** 
นําทานเดินทางสู  เมืองปารีส (Paris) เมืองหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส 
(France) เมืองที่มีมนต เสนห อันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่
นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปจจุบันเมืองปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมทีล่ํ้าสมัยแหงหน่ึงของโลก ที่ทรงดวยอิทธพิลของการเมือง 
การศึกษา ความบันเทิง สื่อ แฟช่ัน วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหเมืองปารีสเปน
หน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลกหรือเมืองที่ใครก็ตางใฝ�ฝนถึง 
นําท าน ลองเรือบาโตมุช  ชมหอไอเฟล  (Bateaux Mouches River 
Cruise) ที่ไหลผานใจกลางเมืองปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอัน
คลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมน้ําแซน เปนอีกหน่ึงประสบการณที่
นาประทับใจ ** รอบของการลองเรืออาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
กรณีไมสามารถลองเรือได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจาก
เปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ทั้งน้ีทางบริษัทจะ
คํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปนสําคัญ ** 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลกึ กับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณที่โดดเดน
สูงตระหงานคูเมืองปารีส ดวยความสูงถึง 1,063 ฟุต หรือสูงเทากับตึก 81 ช้ัน 
สรางขึ้นในป ค.ศ. 1889 ที่บริเวณ จัตุรัสทรอคคาเดโร (Trocadéro) สรางขึ้น
เพื่อใชเปนสัญลักษณของงานแสดงสินคาโลก ในป ค.ศ. 1889 (Exposition 
universelle de Paris de 1889) เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญของประเทศ
ฝร่ังเศส ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร และความสวยทางศิลปะ
สถาปตยกรรม หอคอยสูงงดงามแหงน้ีเปนดาวเดนที่สรางความประทับใจแก
ผูรวมงาน ซึ่งตอมาไดรูจักในนามหอไอเฟลและกลายมาเปนสัญลักษณของเมือง
ปารีส  



 

 

นําทาน ผานชม โดยรอบเมืองปารีสเร่ิมจาก ลานประวัติศาสตร หรือ จัตุรัส
คองคอรด (Place de la Concorde) ที่พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารี
อังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝร่ังเศส ผานชม ถนน
สายโรแมนติก ถนนช็อง เซลีเซ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัส
คองคอรด ตรงสู ประตูชัยนโปเลียน หรือ อารกเดอทรียงฟ�เดอเลตวล (Arc 
de triomphe de l'Étoile) หรือที่รูจักกันในช่ือ ประตูชัยแหงประเทศฝร่ังเศส 
เปนอนุสรณสถานที่สําคัญในเมืองปารีส ต้ังอยูกลาง จัตุรัสชารล เดอ โกล 
(Place Charles de Gaulle) หรือเปนที่รูจักกันในนาม "จัตุรัสแหงดวงดาว" 
(Place de l'Étoile) อยูทางทิศตะวนัตกของถนนช็อง เซลีเซ ประตูชัยแหงน้ีสราง
ขึ้นเพื่อเปนการสดุดีวีรชนทหารกลาที่ไดรวมรบเพื่อประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในสงครามนโปเลียน และในปจจุบันยังเปนสุสานของทหารนิรนามอีกดวย 
ประตูชัยน้ีเปนสวนหน่ึงของ "แกนกลางอันเกาแก" (L'Axe historique) ซึ่งเปน
ถนนเสนตรงจากสวนพิพิธภัณฑลูฟวรไปยังชานเมืองปารีส ออกแบบโดยช็อง ชาล
แกร็ง ในป พ.ศ. 2349 โดยมียุวชนเปลือยชาวฝร่ังเศสกําลังตอสูกับทหารเยอรมัน 
เต็มไปดวยเคราและใสเกราะเปนสัญลักษณเพื่อเปนการปลุกใจ และเปนอนุสรณ
สถานจนกระทั่งสงครามโลกคร้ังที ่1 สญัลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน
ในศึกเอาสเตอรลิทซ ในป 1805 โดยเร่ิมสรางขึน้ในป ค.ศ. 1806 แตมาแลวเสร็จ
ในป ค.ศ. 1836 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทาน เขาชม สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร (Jardin du Luxembourg) 
หรือที่รูจักกันในช่ือฝร่ังเศสวา ชารแดง ดู ลุกซ็องบูร เปนสวนที่มีขนาดใหญเปน
อันดับที่สองของเมืองปารีส ภายในเปนที่ต้ังของพระราชวังลุกช็องบูรที่สวยงามมี
พื้นที่กวางถึง  61 เอเคอร ชาวเมืองสวนมากมักจะมาใชเวลาวันหยุดในการทํา
กิจกรรมครอบครัว ปกนิก ผักผอน ไปจนถึงถึงการอาบแดด นอกจากความรมร่ืน
ของตนไมจํานวนมากแลวยังมีการประดับประดาดวยรูปประติมากรรมกวา 106 
ช้ิน ** รอบของการเขาชมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไม
สามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืน
คาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระ
ลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ทั้งน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน
ของลูกคา เปนสําคัญ ** 
นําทาน ผานชม สะพานอเล็กซานเดอรที่ 3 (Pont Alexandre-III Bridge) 
เปนสะพานโคงพาดผานแมน้ําแซน เช่ือมตอทั้งสองฝم�งแมน้ําดานฝم�งหอไอเฟลกับ
ฝم�งช็อง เซลีเซเขาดวยกัน โดยไดถูกกลาวขานวาเปนสะพานที่ประดับประดาไปดวย
งานศิลปะช้ันเลิศ และหรูหราที่สุดในเมืองปารีส โดยในปจจุบันไดขึ้นทะเบียนเปน
อนุสรณสถานทางประวัติศาสตรแหงประเทศฝร่ังเศส 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ โรงอุปรากรปาแลการนีเย (Palais Garnier) 
หรือที่เรียกกันวา โรงอุปรากรแหงเมืองปารีส ถือเปนผลงานสถาปตยกรรมแบบ
ฟم�นฟูสสไตลบาโรกที่เปนช้ินเอกในยุคปลายทศวรรษที่ 18 การตกแตงแมจะให
ความรูสึกหรูหรา หากก็แฝงไวดวยบรรยากาศภายในมคีวามลึกลับนาคนหาเสมือน
หลงเขามาในบทประพันธเร่ือง Phantom of the Opera ปจจุบันยังคงมีการ
แสดงบัลเลตหรือโอเปราอยู  
นําทานเดินทางสู ยานเลอ มาเรส (Le Marais) ที่ไดรับการเรียกขานวาเปนยาน
ที่เกาแกที่สุดในเมืองปารีส ตามทองถนนและอาคารบานเรือนในละแวกน้ียังคงให
ความรูสึกเสมือนฝร่ังเศสในยุคกลาง แมจะยังคงบรรยากาศและความเกาแกไว
อยางครบถวน หากก็มีการผสมผสานความเจริญไวอยาลงตัว ไมวาจะเปน 
รานอาหารฝร่ังเศสแบบด้ังเดิม รานเบเกอร่ีโฮมเมดตกแตงสวยงามนารัก ราน
แฟช่ันนําสมัย รานขายของแนวโบราณสําหรับนักสะสม ที่สําคัญยังสามารถเดิน
จากถนนเสนน้ีเพื่อเดินทางไปเทีย่วชมหอศิลป� พิพิธภัณฑมากมาย  



 

 

นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหาร ซาเคร เกอร (The Basilica of 
the Sacred Heart of Paris) หรือที่รูจักกันในนาม มหาวิหารพระหฤทัยแห
งมงมาทร ต้ังอยูในยานมงมาทร (Montmartre) บนยอดเขาที่สูงที่สุดของเมือง
ปารีส ถึงจะเรียกวามหาวิหารหากแตลักษณะคลายกับปราสาทอันโออาสีขาว
มากกวา อีกทั้งรูปแบบสถาปตยกรรมการสรางแบบโรมัน ไบแซนไทน ที่ดูวิจิตร
บรรจงและมีเอกลักษณแตกตางจากสิ่งกอสรางอ่ืนๆในยุคเดียวกัน ที่นอกจากจะ
เปนสถานทีทองเที่ยวหลักๆของเมืองปารีสแลว ยังนับเปนอนุสาวรียของทั้ง
การเมืองและวัฒนธรรม โดยความขาวที่เห็นเกิดจากวัสดุกอสรางที่ทําจากหินปูน
ประเภททราเวอรทีนที่ทําใหคงความขาวไดอยางยาวนานและยังทนตอภูมิอากาศ
ตางๆไดอยางดี ภายในหองโถงใหญถือวาเปนอีกหน่ึงจุดไฮไลทของที่น่ี ซึ่งเปน
ภาพวาดบนเพดานแบบโมเสคที่ใหญที่สุดของฝร่ังเศส รวมไปถึงดานบนสุดที่มี
ลักษณะเปนโมที่ เปนจดชมวิวที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของเมืองปารีส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทาน ผานชม พิพิธภัณฑลูฟร (Louvre Museum) พิพิธภัณฑทางศิลปะที่มี
ช่ือเสียง เกาแกที่สุดแหงหน่ึงของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเปนพระราชวังหลวง แต
ปจจุบันเปนสถานที่ที่จัดแสดงและเกบ็รักษาผลงานทางศิลปะทีท่รงคุณคาระดบัโลก
เปนจํานวนมาก กวา 35,000 ช้ิน เชน ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The 
Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอัน
โดงดังของลีโอนารโด ดาวินชี, รูปปم�น The Victory of Samothrace หรือ รูป
ปم�นเทพวีนัส (Venus de Milo) มีทั้งรูปปم�นสฟงซ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) 



 

 

หรือรองรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานดานหนาทางเขา
พิพิธภัณฑลูฟรจะสรางเปนรูปทรงพีระมิดที่สรางขึ้นจากกระจกเปนอีกจุดยอดนิยม
ที่นักทองเที่ยวตองไปถายรูปเปนที่ระลึก และเปนฉากที่มีอยูในภาพยนตรเร่ือง 
The Da Vinci Code ซึ่งพิพิธภัณฑลูฟร นอกจากจะมีการต้ังแสดงงานศิลปะ
ถาวรแลว ยังมีนิทรรศการช่ัวคราวตางๆ การแสดงภาพยนตร และคอนเสิรต ทําให
พิพิธภัณฑลูฟรเปนสถานที่มีนักทองเที่ยวมาเยือนปละเกือบ 10 ลานคน  
นําทานเดินทางสู หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) สวรรค
ของนักชอปปم�งสินคาแบรนดเนมช้ันนํารุนใหมลาสุด New Collection !! จากทั่ว
ทุกมุมโลก รวบรวมอยูในหางสรรพสินคาใหญใจกลางเมืองปารีสแหงน้ี หรือทาน
สามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสฯจากราน Bucherer รานดังของประเทศ
สวติเซอรแลนด ที่มีสาขาเปดอยูใจกลางเมืองปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน 
ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, 
Tag Heuer เปนตน  

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํา่ เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทวัร
ใหคําแนะนํา ** 

 นําคณะเขาสูที่พัก Ibis Styles Paris Bercy, Paris, France, Paris, 
France หรือเทียบเทา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม เมืองปารีส - พระราชวังแวรซายส - ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมปลอดภาษี 
กลานเดอควีด - เมืองลีล - ถนนคนเดินรูล เดอ บีทธูน (B/L/-)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน เขาชม พระราชวังแวรซายส (Palace of Versailles) สรางขึ้นตาม
พระราชประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 หากจะเรียกพระราชวังแหงน้ีวาสมบูรณ
แบบที่สุดในโลกก็คงไมผดินัก เน่ืองจากถูกสรางขึ้นดวยหินออนสีขาวทั้งภายในและ
ภายนอกตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูปแกะสลักและ
เคร่ืองเรือน ที่ใชเงินมากมากมายมหาศาลในการสราง นําทานเขาชม หองตางๆ
ภายในพระราชวัง เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง, ทองพระโรงที่ตกแตงอยาง
วิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอคิวร่ี, หองกระจก ที่มีความยาวถึง 73 เมตร 
เปนหองที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณมหาราชแหงกรุง
ศรีอยุธยา เคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสที่ 14 แหงประเทศฝร่ังเศสคร้ังใน
อดีตกาล อีกทั้งยังเปนหองที่ใชสําหรับจัดงานเล้ียงและเตนรําของพระนางมารี อัง
ตัวแนตต มเหสีของพระเจาหลุยสที่ 16 ชมหองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยาง
งดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ, หองวีนัส
สําหรับเหลาคณะราชทูตที่เดินทางมาไดพักกอนเขาเฝ�า รวมทั้งยังเคยเปนทีพ่ักของ
ราชทูตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา สิ่งที่ทําใหหองน้ี
แตกตางจากหองอ่ืนๆคือบนเพดานมภีาพเขียนทีแ่สนงดงามทรงคุณคา และหองได
อานาสําหรับพักผอนหลังพิธีสําคัญๆ ผนังทั้งสองดานจะเต็มไปดวยภาพวาดเทพีได
อานาที่ขนานนามวา “เทพีแหงการลาสัตว” เปนตน อีกสวนหน่ึงที่มองขามไมไดน่ัน
คือ สวนแวรซายส ที่ถือวายิ่งใหญและงดงาม ผลงานช้ินเอกของนักแตงสวนช่ือดัง
ทั่วโลกนามวา “เลอโนทด” มีพื้นที่ถึง 14,820 เอเคอร มีแมกระทั่งทะเลสาบ
จําลอง มีรูปปم�นของสัตวนานาชนิดและเทพเจากรีกตามจุดตางๆ และยังมีสวน
ดอกไมที่จะผันเปลี่ยนไปตามแตละฤดูกาล จึงทําใหการมาเยือนยังพระราชวังแวร
ซายจึงเปรียบเสมือนการมาเยือนยัง “วิมานแหงจักรพรรดิ” ที่นับเปนมรดกโลก
ตะวันตกโดยแทจริง ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1979 ** รอบของการเขาชมอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง



 

 

ใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลว
ทั้งหมด ทั้งน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปนสําคัญ ** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานเดินทางสู ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมปลอดภาษี กลานเดอควีด (Grain 
De Cuir Shop) ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมช้ันนําราคาถูก อาทิเชน Rimowa, 
Samsonite, Longchamp, Tumi, Kipling, Michael Kors, Coach, 
Lancel, Karl Lagerfeld, Lacoste, Guess 
นําทานเดินทางสู เมืองลีล (Lille) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 40 นาที) 
เปนเมืองหลวงของแควนนอร ปาดกาแล ต้ังอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของ 
ประเทศฝรั่งเศส (France) ติดกับชายแดนประเทศเบลเย่ียมและใกลกบัชายแดน
ประเทศอังกฤษ เมืองหลวงแหงน้ีจึงมีกลิ่นอายของอังกฤษผสมเบลเยี่ยม 
นอกจากน้ันยังถูกจัดอันดับใหเปนเมืองหลวงขนาดใหญที่สุดอันดับที่ 4 ของ
ประเทศฝร่ังเศส รองลงมาจากปารีส ลียงและมารแซรเอกลักษณอันสวยงามและ
โดดเดนของเมืองลีล คือเสนหของบานเรือนแบบเกา โบสถที่มีการตกแตงอยาง



 

 

สวยงาม และที่น่ียังโดดเดนในเร่ืองศิลปะรวมสมัยดวยสถาปตยกรรมแบบโบซาร
หรือวิจิตรศิลป� 
นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินรูล เดอ บีทธูน (Rue de Bethune) เปนถนนคน
เดินพิเศษที่ต้ังอยูในใจกลางเมอืง อันเปนถนนชอปปم�งหลักของเมอืงลีล มีประวัติอนั
ยาวนาน โดยเร่ิมเปดตัวต้ังแตในป ค.ศ. 1608 สินคาที่นี่ลวนมีแตสินคานาสนใจ 
โดยสวนใหญจะเปนเสื้อผาและสินคาแนวสตรีทเกๆ เทหๆ สินคาแฮนดเมคแบรนด
ทองถิ่น สินคาศิลปะอารตๆ ของที่ระลึกและของฝากรวมไปถึงโปสการด นอกจาก
สนิคาที่วางเรียงรายสองฝم�งถนนแลว ยังประปรายไปดวยดนตรีและการโชวผลงาน
ตางๆ ของศิลปนอิสระใหไดชมกันในบางคร้ังดวย อีกทั้งยังมีรานอาหารและรานคา
หลายรานทีเ่ปดใหบริการดวยเชนกัน 

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทัวรใหคําแนะนํา ** 
 นําคณะเขาสูที่ พัก  Ibis Lille Villeneuve d'Ascq, Lille, France 
หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สี่ เมืองลีล ประเทศฝรั่งเศส - เมืองบรูจจ ประเทศเบลเย่ียม - จัตรุัสเดอะมารค 
- หอคอยแหง เมืองบรูจจ - ศาลาวาการเมืองบรูจจ - เมืองเกนต - หอคอย
เบลฟราย แหงเมืองเกนต - โบสถเซนตบราโว - ยานเมืองเกา ปาเตอรชอลล 
- เมืองแอนทเวิรป - ตลาดโกรท มารค - ศาลาวาการเมืองแอนทเวิรป - 
โบสถแหงเจาหญิง - เมืองบรัสเซลส - อะตอมเมียม - จัตุรัสกรองด ปลาซ - 
โบสถจัค เซอร คอรเดนเบิรก (B/-/-)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองบรูจจ (Bruges) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

ประเทศเบลเยียม (Belgium) ตัวเมืองต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศ ทางตอนเหนือของเมืองมีลําน้ําที่ใชในการคมนาคมรอบๆได ทําใหบรูจจ
เปนที่ รูจัก และ ได รับการขนาดนามวา "เมืองมรดกโลกเกาแกสีลูกกวาด 
(World Heritage City, Candy Color) หรือ เวนิสเหนือ (Venice of 
North)" ศูนยประวัติศาสตรของเมือง ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลก
โดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 2000 

 นําทานเดินทางสู จัตุรัสเดอะมารค (The Markt Square) ต้ังอยูใจกลางเมือง 
มีทั้งอาคารหนาจั่วสีสดสวยงาม หอระฆังสูงลิ่ว รานคามากมาย ทําใหดูคึกคักอยู
ตลอดเวลา ตรงกลางจตุรัสมีอนุสาวรียของฮีโรสองคนคือ Pieter de Coninck 
และ Jan Breydel ทั้งคูเคยเปนแคพอคาธรรมดาๆ แตวาไดลุกขึ้นมาตอตานการ
ปกครองของดยุกแหงเบอรกันดีไดสําเร็จ ชาวเมืองจึงรวมกันสรางอนุสาวรียไวเปน
ที่ระลึกถึงอิสรภาพชวงสั้นๆของเมืองบรูชไว ผานชม หอคอยแหง เมืองบรูจจ 
(Belfry of Bruges) หอคอยสูงเดนกลางจัตุรัสบรูชแหงน้ีมีความสูงถึง 83 
เมตร เปนสัญลักษณแหงอํานาจและอิสรภาพของชาวบรูชในชวงยุคกลาง บน
หอคอยเปนที่เก็บระฆังมากถึง 57 ใบ ระฆังใบที่มีช่ือเสียงที่สุดมีช่ือวา Victory 
Bell มีขนาดกวาง 2 เมตร หนักประมาณหกตัน และ ยังเปนที่ต้ังของ ศาลาวา
การเมืองบรูจจ (Town Hall of Bruges) ตัวอาคารมีการตกแตงอยางหรูหรา 
เพราะวาในอดีตเมืองน้ีทํามาคาขายคลอง ตัวอาคารสรางดวยสไตลโกธิคอัน
แข็งแกรง ปจจุบันที่น่ีก็ยังทําหนาที่เปนศาลาวาการเมืองของเมืองสวยแหงน้ีอยู 
บริเวณรอบๆตัวจตุรัสยังประกอบไปดวยอาคารที่ตกแตงอยางสวยงามไมแพจตุรัส



 

 

มารค ที่น่ีมักจะใชเปนสถานที่จัดงานสําคัญตางๆของเมืองบรูช มีรานคาจําหนาย
สินคาพื้นเมืองมากมาย โดยเฉพาะรานขายผาลูกไมที่มีช่ือเสียงของเมือง 

 นําทานเดินทางสู เมืองเกนต (Ghent) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เปน
เมืองที่ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมสมัยใหมและสถาปตยกรรมในยุคกลางได
อยางลงตัว ของประเทศเบลเยี่ยม ไมวาจะเปนโบสถ อนุสาวรีย และพิพิธภัณฑ ที่
ไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดีต้ังแตสมัยกอน นอกจากน้ีวิวทิวทัศนริมแมน้ําไลย 
(Leie) และ สเก็ตต (Scheldt) ยังเปนที่กลาวขานวาสวยงามราวภาพวาด ผาน
ชม  หอคอย แหงเมืองเกนต  (Belfry of Ghent) หอระฆังสูงตระหงาน
เอกลักษณของเมืองเกนต ถูกสรางขึ้นต้ังแตตนศตวรรษที่ 14 ในสมัยกอนมี
จุดประสงคเพื่อใชในทางศาสนา และเปนหอสังเกตการณเทาน้ัน แตตอมาก็ไดมี
การปรับเปล่ียนใหมีบทบาทสําคัญตอชาวเมืองมากขึน้ ไมวาจะเปนการตีระฆังเพื่อ
ประกาศการเปดตลาด เตือนวามีการโจมตี และเพื่อบอกเวลา ซึ่งเราจะไดยินเสียง
ระฆังกวา 50 ใบ ดังกองพรอมกันเมื่อมีเหตุการณสําคัญๆ สําหรับเมืองน้ี นําทาน 
ผานชม โบสถเซนตบราโว (St. Bravo's Cathedral) โบสถใหญสําคัญแสน
สวยงามของเมือง ไฮไลทสําคัญของโบสถก็คือแทนบูชา “Adoration of the 
Mystic Lamb” ที่โดงดังมาก รูปภาพของ Virgin Mary , Christ the King 
และ Deesis ถูกวาดไวอยางสวยงาม ทั้งหนาตางกระจกสีสันสวยงามเปนรูป
บุคคลที่มีความสําคัญของศาสสนาคริสต  

 นําทาน ผานชม ยานเมืองเกา ปาเตอรชอลล (Patershol Old Town) ยาน
แสนสวยของเมืองเกนต ที่คละเคลาไปดวยบานพัก รานอาหาร รานคาและราน
กาแฟมากมาย คือยานทีเ่กาแกที่สุดของเมือง สังเกตไดจากภาพหนาบานของแต
ละบานก็พอจะสัมผัสไดถึงกาลเวลาที่ผานมายาวนาน  

  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําทานเดินทางสู เมืองแอนทเวิรป (Antwerp) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 

ช่ัวโมง) เมืองใหญอันดับ 2 รองจากเมืองบรัสเซลส ของประเทศเบลเย่ียม เมือง
แอนทเวิรปเปนที่รูจักกันวาเปนศูนยกลางการคาเพชรระดับโลก เพชรเกือบ 70% 
มีการซื้อขายกนัที่เมอืงแหงน้ี นอกจากน้ียงัโดดเดนทัง้เร่ืองแฟช่ันแนวอาว็อง-การด 
และสถาปตยกรรมสไตลโกธิคอีกดวย 

  นําทานเดินทางสู ตลาดโกรท มารค (Grote Markt) ยานธุรกิจการคาสําคัญ
ของเมือง สามารถเพลิดเพลินไปกับการชอปปم�งและแวะชิมขนมหวานแสนอรอย
รวมทั้งรานขายช็อคโกแลตที่มีช่ือเสียงมากมาย หรือ เลือกน่ังรับประทานอาหาร
อรอยๆ ตามดวยการจิบเบียรชิวๆ ชมบรรยากาศโดยรอบ ก็เปนอีกตัวเลือกที่
นาสนใจไมแพกัน นอกจากตลาดแลว ความใหญโตของ ศาลาวาการเมืองแอนท
เวิรป (City Hall of Antwerp) ซึ่งต้ังตระหงานอยูทางทิศตะวันตก ก็เปนสิ่งที่
ดึงดูดนักทองเที่ยวไดมากมายเชนกัน เปนสถาปตยกรรมเรเนสซองสที่ผสมผสาน
สไตลเฟลมิชเขากับอิตาเลียนไดอยางลงตัว ผานชม  โบสถแหงเจาหญิง 
(Cathedral of Our Lady) เปนโบสถสไตลโกธิคขนาดใหญที่สูงที่สุดใน



 

 

ประเทศเบลเยียม เปนที่เลื่องลือถึงถึงความงดงามที่ถูกประดับตกแตงอยางวิจิตร
ตระการตา ไมวาจะเปนตัวโบสถ ซุมประตู รูปปم�น ทางเดิน เรียกไดวาทุกอยาง
งดงามไรที่ติ ดานในมีจัดแสดงผลงานศิลปะของปเตอร พอล รูเบ็น (Peter Paul 
Rubens) ซึ่งเปนศิลปนช่ือดัง ชาวแอนทเวิรป รวบรวมใหผูช่ืนชอบศิลปะไดชมกัน
ที่โบสถแหงน้ี  
นําทานเดินทางสู เมืองบรัสเซลส (Brussels) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ช่ัวโมง)  เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม (Belgium) ต้ังอยูในทวีปยุโรป
ตะวันตกเฉียงเหนือ เปนประเทศเกาแกที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 1,000 ป 
ประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมือนอยูในยุโรปยุคกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโร
แมนติก จึงเปนประเทศที่มีคูบาวสาวนิยมมาฮันนีมูนกันมากที่สุด ดวยตึกรามบาน
ชองและสถาปตยกรรมสําคัญตางๆ เชน มหาวิหาร หอระฆัง ซึ่งยังคงไวดวยความ
งดงาม วิจิตรแบบศิลปะแบบโกธิคอยางครบถวน นอกจากน้ีเมืองบรัสเซลส ยังเปน
ที่ต้ังของสถานที่ราชการที่มีความสําคัญของสหภาพยุโรป เชน สํานักงานใหญของ
สหภาพยุโรป และ Nato  

 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ อะตอมเม่ียม (Atomium) อาคารไฮเทคแหงน้ี 
มีความสูง 330 ฟุต ประกอบดวยวัตุทรงกลม 9 ลูก แตละลูกมีเสนผาศูนยกลาง
ขนาด 18 เมตร รวมน้ําหนักเบ็ดเสร็จแลว 2,400 ตัน ใชเวลา 18 เดือน ในการ
ออกแบบนานพอๆกับระยะเวลาการสราง ภายในลูกกลมๆของอะโตเมียมแบงเปน 
จุดชมวิว หองอาหาร หองแสดงนิทรรศการ และตรงแกนกลางใหบริการดวยลิฟท
ที่วากันวาเปนลิฟทที่เร็วที่สุดในยุโรป สถานที่แหงน้ีสะทอนถึงความกาวหนาของ
มวลมนุษยชาติในศตวรรษที่ 20 และการฟم�นฟูเศรษฐกิจโลกหลังความบอบช้ําจาก
สงคราม โดยมีการจัดงาน เอ็กซโป 1958 เมื่อวันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 1958 เพื่อ
แสดงศักยภาพทางเทคโนโลยีของสหภาพยุโรป 
นําทานเดินทางสู จัตุรัสกรองด ปลาซ (Grong Plas) หรือที่จะเรียกกันอีกอยาง
วา จัตุรัสแกรนด พาเลส (Grand Palace) ต้ังอยูใจกลางเมืองบรัสเซลล เปน
สถานที่ทองเที่ยวอันดับหน่ึงของประเทศเบลเยียม ไดช่ือวาเปนจตุรัสที่มีความ
สวยงามมากที่สุดของทวีปยุโรป แวดลอมไปดวยอาคารเกาแก สถาปตยกรรมแบบ
บาร็อค , โกธิค และ นีโอโกธิค เรียกวาเปนจุดรวมของบรรดาสถาปตยกรรมแนว
ตางๆ ซึ่งอาคารสวนใหญน้ันจะสรางมาต้ังแตสมัยยุคกลาง โดยแตละอาคารที่



 

 

ลอมรอบจัตุรัสแหงน้ีอยูจะมีความสูงสงางามเปนอยางยิ่ง อดีตอาคารเหลาน้ีเคย
ถูกทําลายดวยน้ํามอืของทหารฝร่ังเศสทีใ่ชปนใหญยิงทําลายทิ้ง หลังจากที่กองทัพ
ฝร่ังเศสพายเเพอยางยับเยินที่สงครามวอเตอรลู ดวยความวิจิตรงดงาม ทําให 
ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1998 ผานชม อาคารที่เปนจุดทองเที่ยวที่มีความสวยงาม
และน าสน ใจอ ย าง  โบ ส ถ จั ค  เซอ ร  ค อ ร เด น เบิ ร ก  (Jacques Sur 
Coudenberg) ที่สรางมาตั้งแตยุคศตวรรษที่ 18 นอกจากน้ีแลวบริเวณแหงน้ีจะ
มีการจัดงานเทศกาลสําคัญๆตางๆของประเทศเบลเยียมอีกดวย ถือไดวาเปน
ศูนยกลางของประเทศเลยก็กลาวได 

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํา่ เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทวัร
ใหคําแนะนํา ** 

 นําคณะเขาสูที่พัก Ibis Brussels Airport, Brussel, Belgium หรือ
เทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หา เมืองบรัสเซลส ประเทศเบลเย่ียม - เมืองลักเซมเบิรก ประเทศลักเซมเบิรก - 
ยานเมืองเกาเมืองลักเซมเบิรก - สะพานสมัยโรมัน - โบสถโนเตรอะดาม - 
เมื อ ง โค โล ญ  ป ร ะ เท ศ เย อ ร มั น  - ม ห าวิ ห า รแ ห ง เ มื อ ง โค โล ญ           
(B/L/D)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองลักเซมเบิรก (Luxembourg) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 

2 ช่ัวโมง 40 นาที) ประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) เมืองที่มีพื้นที่ขนาด
เล็กที่สุดแหงหน่ึงของทวีปยุโรป มีพื้นที่ประมาณ 2,586 ตร.กม.  
นําทาน ผานชม ยานเมืองเกาเมืองลักเซมเบิรก (Old Town Luxemburg) 
เมืองแหงแกรนดดยุค ผานชม สะพานสมัยโรมัน (Bridge of Roman) , โบสถ
โน เตรอะดาม  เมืองลั ก เซมเบิ รก  (Notre-Dame de Luxembourg) 
ประติมากรรมสําริดของแกรนดดัชเชส ชารล็อตต ศาลาวาการเมืองลักเซมเบิรก 
พระราชวังที่ประทับของแกรนดดยุค อาคารรัฐสภา โบสถเซนตไมเคิล และ ป�อม
ปราการสมัยโรมนั ทานจะไดสัมผัสวิวทิวทัศนที่สวยงามของบานเรือนสมัยเกาที่ตั้ง
เรียงรายอยูตามแนวเขา 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 นําทานเดินทางสู เมืองโคโลญ (Cologne) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 
40 นาที) เมืองสําคัญริมแมน้ําไรน และเปนเมืองใหญอันดับ 4 ของ ประเทศ
เยอรมัน (Germany) ศูนยกลางทางการคา งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยัง
เปนแหลงผลิตน้ําหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือช่ือ   

 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารแหงเมืองโคโลญ (Cologne 
Cathedral) เร่ิมกอสรางต้ังแตป 1248 แตมีปญหาใหตองหยุดพักการกอสราง
ไป จึงตองใชเวลากวา 600 ปจึงสรางเสร็จสมบูรณ และสรางเสร็จในป 1880 
มหาวิหารโคโลญเปนศาสนสถานของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิก นับเปนวิหารที่
ใหญและสูงที่สุดในโลกในสมัยน้ัน ลักษณะสถาปตยกรรมแบบกอธิก เปนหอคอย
แฝดสูง 157 เมตร กวาง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรางเพื่ออุทิศใหนักบุญป
เตอร และพระแมมารี ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1996 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 นําคณะเขาสูที่พัก Best Western Leoso Hotel Leverkusen, 
Cologne, Germany หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันทีห่ก เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน - เมืองลิซเซ ประเทศเนเธอรแลนด - เทศกาล
ดอกทวิลปิ - หมูบานกังหันลม ซานส สคนัส - เมืองอัมสเตอรดัม (B/L/D)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองลิซเซ (Lisse) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 20 

นาที ) เมืองเล็กๆบรรยากาศเหมือนรีสอรทของ ประเทศเนเธอรแลนด  
(Netherlands) ซึ่งเปนหมูบานที่ประชากรสวนใหญ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
เพาะปลูกดอกไมเมืองหนาวในไรกวาง เปนหลัก   

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นําทาน เขาชม เทศกาลดอกทิวลิป (Tulip Festival) หรือ เทศกาลดอกเคอ
เคนฮอฟ (Keukenhof Festival) ที่ 1 ป จัดขึ้นเพียงครั้งเดียว ประมาณ ชวง
วันที่ 21 มีนาคม ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกป ภายในประกอบไปดวยดอก
ทิวลิปที่มีมากกวา 7 ลานตน ออกดอกบานสะพร่ังอยูดูละลานตา ประดับตกแตง
รายลอมไปด วยตนไมนอยใหญ เก าแก  มีทางเดินอันรม ร่ืน บ างก็มี งาน
ประติมากรรมประดับสวนสวยงามอยูเปนระยะ มีสระน้ํา และ น้ําพุ มีศาลาจัด
แสดงกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับดอกไมตางๆมากมายใหทานไดชม ** การเบงบาน
ของดอกทิวลิปใหชมความสวยงาม ขึ้นอยูกับปจจัยทางสภาพภูมิอากาศเปน
สําคัญ โดยโปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม กรณีคณะไม
สามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืน
คาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระ



 

 

ลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ทั้งน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน
ของลูกคา เปนสําคัญ ** 
นําทานเดินทางสู หมูบานกังหันลม ซานส สคันส (Zaanse Schans) (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 40 นาที) ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑเปดของประเทศเนเธอรแลนด 
ทานสามารถเขาชมวิถชีีวติความเปนอยูของชาวดชัต ที่ใชกังหันลมกวารอยแหง ใน
งานอุตสาหกรรมมาต้ังแตศตวรรษที่ 17-18 โดยทําหนาที่ผลิตน้ํามันจากดอก
มัสตารด กระดาษ งานไม นอกจากน้ีภายในหมูบานแหงน้ียังมีพพิิธภัณฑที่นาสนใจ 
อาทิ พิพิธภัณฑเบเกอร่ี ชีสฟารม นาฬิกา รานขายเคร่ืองกาแฟและชาคุณภาพ
มากมายใหเลือกซื้อเปนของฝากของที่ระลึก ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดก
โลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1997 
นําทานเดินทางสู เมืองอัมสเตอรดัม (Amsterdam) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
30 นาที) เมืองหลวงของประเทศเนเธอรแลนด  ต้ังอยู ริมฝم�งแม น้ําอัมสเติล 
(Amstel) เร่ิมกอต้ังประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปจจุบันเปนเมืองที่ใหญที่สุด
ของประเทศเนเธอรแลนด เปนเมืองศูนยกลางทางประวัติศาสตรที่สําคัญแหงหน่ึง
ของทวีปยุโรป โดยเฉพาะชวงคริสตศตวรรษที่  17 ซึ่งเปนชวงยุคทองของ
เนเธอรแลนด ถึงแมเมืองอัมสเตอรดัมจะเปนเมืองหลวงของประเทศ แตศูนยกลาง
ของหนวยงานรัฐบาลน้ันอยูที่เมืองเฮก 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 นําคณะเขาสูที่ พัก NH Naarden, Amsterdam, Netherland หรือ

เทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่เจ็ด เมืองอัมสเตอรดัม - หมูบานกีธรูน - ลองเรือชมความสวยงามโดยรอบของ

หมูบานกีธรูน - เมืองอัมสเตอรดัม - ลองเรือหลังคากระจก - สถาบนั
เจียระไนเพชรและอัญมณี - โรงงานผลติเบยีรไฮเนเกน - พิพิธภณัฑแหงชาต ิ
เมืองอัมสเตอรดัม - ทาอากาศยานนานาชาติอัมสเตอรดัม สคิปโฮล เมือง
อัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด - ทาอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี 
เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (B/-/-)           

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู หมูบานกีธูรน (Giethoorn) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ช่ัวโมง 30 นาที) หมูบานในฝนที่ปราศจากถนน ของประเทศเนเธอรแลนด ใชการ
โดยสารผานทางเรือบนคลองรอบหมูบานเทาน้ัน มีช่ือเสียงเปนที่รูจักกันดีในฐานะ 



 

 

"เวนิสแหงเนเธอรแลนด (Venice of Netherland) " จากการที่เปนหมูบาน
ปราศจากถนน แตตองเดินทางผานคลองซึ่งมีความยาวราว 7.5 กิโลเมตร และมี
สะพานเช่ือมเพื่อใชเปนทางเดินติดตอกันภายในหมูบานกวา 180 สะพาน ซึ่งกวา
จะมาเปนหมูบานแสนสวยที่เราเห็นอยูทุกวันน้ี ที่น่ีถูกคนพบโดยชาวเมดิเตอรเร
เนียนเมื่อป 1230 ในขณะน้ันมีซากเขาแพะกองอยูเต็มไปหมด จึงไดต้ังช่ือวา " 
เกยเธนฮอรน " ซึ่งหมายถึง เขาแพะ แตเมื่อเวลาผานไปเร่ือยๆ ก็ออกเสียงเพี้ยน
จนกลายมาเปน " กีธูรน " ในที่สุด สวนสาเหตุของแมน้ําทั้งหมดซึ่งอยูที่น่ีก็เลาตอ
กันมาวา เปนเพราะในอดีตที่น่ีเคยถูกใชเปนเหมืองขุดถานหินเลนมากอน และรูที่
ถูกขุดน้ันก็กลายมาเปนทางใหน้ําไหลเขามา และคนในสมัยกอนก็ใชสายน้ําเหลาน้ี
เปนทางขนสงถานหินเลนในที่สุด นําทาน ลองเรือชมความสวยงามโดยรอบของ
หมูบานกีธูรน (Giethoorn Boat) (ใชเวลาลองเรือประมาณ 30 นาที) ** รอบ
ของการลองเรืออาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีที่เรือไม
สามารถลองได ไมวากรณีใดก็ตาม เชน สภาพภูมิอากาศไมเอื้ออํานวย เรือ
ปดใหบริการกะทันหันโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจาก
เปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ทั้งน้ีทางบริษัทจะ
คํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปนสําคัญ ** 

 นําทานเดินทางสู เมืองอัมสเตอรดัม (Amsterdam) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1 ช่ัวโมง 30 นาที)  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 นําทาน ลองเรือหลังคากระจก (Lover Boat) เพื่อชมบานเรือน และ วิถีชีวิต

ความเปนอยูแบบชาวดัชตที่สรางมาต้ังแตศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณพิเศษจะเปน
อาคารทรงแคบที่มีตะขออยูช้ันบนสุดของอาคาร เอาไวสําหรับขนเฟอรนิเจอรเขา
บาน ระหวางลองเรือผานบานเรือนแพที่อยูริมคลองที่มีอยูมากถึง 2,500 หลัง 
แลวไปชมเขตที่เกาแกที่สุดของเมืองอัมสเตอดัม ชมตึกรามบานชองที่ต้ังอยูริม
คลองอันมีเอกลักษณที่สวยงามแปลกตา ซึง่บานริมคลองเหลาน้ีจะมีสวนหนาบาน
ไมกวางมากนัก และสรางตามแบบสถาปตยกรรมสเปนผสมกับเรอเนสซองสตัวตึก
ใชอิฐแดงกอแบบไมฉาบปูน ตกแตงเปนภาพปูนปم�นเทพเจากรีกอยางสวยงาม และ
หนาจั่วมีไมยื่นออกมา เพื่อแขวนลอกไวสําหรับขนสิ่งของเขาบานทางหนาตาง 
เพราะหนาบานแคบและประตูกเ็ล็ก ดูแปลกตาที่ไมสามารถหาชมที่ไหนได ** รอบ
ของการลองเรืออาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีที่เรือไม
สามารถลองได ไมวากรณีใดก็ตาม เชน สภาพภูมิอากาศไมเอื้ออํานวย เรือ
ปดใหบริการกะทันหันโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม
สามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจาก



 

 

เปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ทั้งน้ีทางบริษัทจะ
คํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปนสําคัญ ** 
นําทานเดินทางสู  สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี  (Diamonds and 
Jewelry Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผูชํานาญตลอดจนขั้นตอนการ
เจียระไนเพชรใหเปนอัญมณีที่มีคาที่สุด มีช่ือเสียงที่สุดในโลก ดวยผลงานที่มี
ช่ือเสียงไปทั่วโลก คือฝมือการเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชัยมงกุฎเพชร “โค
อินอร” ของสมเด็จพระราชินี อลิซาเบธแหงประเทศอังกฤษ ก็เปนผลงานจากที่นี่  

 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน (Heineken 
Experience) ตนกําเนิดของเบียรไฮเนเกนอยูที่ เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศ
เนเธอรแลนด กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1864 ปจจุบันไฮเนเกนเปนบริษัทผลิตเบียรราย
ใหญที่สุดอันดับ 3 ของโลก เปนเบียรที่มีคุณภาพและรสชาติดีที่สุด การันตีดวย
รางวัลมากมาย ตอมาโรงงานผลิตเบียรไฮเนเกนไดปดตัวลง และถูกดัดแปลงเปน
พิพิธภัณฑใหนักทองเที่ยวไดเยี่ยมชมแทน โดยภายในจะจัดแสดงประวัติต้ังแต
กอตั้งโรงเบียรแหงน้ีขึ้นมา และจําหนายของที่ระลึกเกี่ยวกับเบียรไฮเนเกนใหเลอืก
ซื้อมากมาย ** คาบัตรเขาชม โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน ประมาณ 22 ยูโร 
(EUR.) หรือ คํานวณเปนเงินไทย ประมาณ 770 บาท (THB.) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
ประเภทของบัตร ** 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ พิพิธภัณฑแหงชาติ เมืองอัมสเตอรดัม 
(Rijksmuseum) สถานที่ที่รวบรวมงานศิลปะของจิตรกรชาวดัตชที่ใหญที่สุดใน
โลก เปดใหนักทองเที่ยวเขาเย่ียมชมมานานนับ 10 ปแลว มีจัดแสดงผลงานของ
เหลาจิตรกรมากมาย เชน ผลงานของ Rembrandt , Frans Hals , และ 
Johannes Vermeer ซึ่ งมี มากกวา  8 ,000 ผลงาน ** ค าบัตรเข าชม 
พิพิธภัณฑแหงชาติ เมืองอัมสเตอรดัม ประมาณ 18 ยูโร (EUR.) หรือ 
คํานวณเปนเงินไทย ประมาณ 630 บาท (THB.) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับประเภทของ
บัตร ** 

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํา่ เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทวัร
ใหคําแนะนํา ** 



 

 

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอัมสเตอรดัม สคิปโฮล เมือง
อัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด ทานมี เวลาในการทําคืนภาษี (Tax 
Refund) มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษี หรือ รานอาหาร 

20.25 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบ ีประเทศ
สหรัฐอาหรบัเอมิเรตส โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY078 

** ใชเวลาบนิประมาณ 6 ช่ัวโมง 10 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่แปด ทาอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย   
(-/-/-)  

05.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส ** เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง ** 

08.50 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที ่EY408 

** ใชเวลาบนิประมาณ 5 ช่ัวโมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
18.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย
สวัสดิภาพและความประทับใจ 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

รายละเอียด
เที่ยวบิน 

ผูใหญ 
หอง

ละ 2-
3 

ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กมีเตียง 
(เด็กอายุ
ไมเกิน 
12 ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กไมมี
เตียง 

(เด็กอายุ
ไมเกิน 
12 ป) 

พัก
เดี่ยว
เพ่ิม 

ราคา 
ไม

รวม 
ตั๋ว 

21- 28 มีนาคม 2563 

21MAR EY405 BKK-
AUH 18.05-22.10 
22MAR EY031 AUH-
CDG 02.20-07.00 
27MAR EY078 AMS-
AUH 20.25-05.55+1 
28MAR EY408 AUH-
BKK 08.50-18.05 

42,999 42,999 42,999 9,999 29,999 

10 - 17 เมษายน 2563 
(13 14 15 เม.ย. วัน

สงกรานต) 

10APR EY405 BKK-
AUH 18.25-21.45 
11APR EY031 AUH-
CDG 02.15-07.40 
16APR EY078 AMS-
AUH 21.35-06.10+1 
17APR EY408 AUH-
BKK 08.45-18.25 

58,999 58,999 58,999 12,999 45,999 

11 - 18 เมษายน 2563 
(13 14 15 เม.ย. วัน

สงกรานต) 

11ARP EY405 BKK-AUH 
18.25-21.45 
12APR EY031 AUH-
CDG 02.15-07.40 
17APR EY078 AMS-
AUH 21.35-06.10+1 
18APR EY408 AUH-
BKK 08.45-18.25 

58,999 58,999 58,999 12,999 45,999 



 

 

 

25 เม.ย. - 02 พ.ค. 2563 
(01 พ.ค. วันแรงงาน) 

25APR EY405 BKK-
AUH 18.25-21.45 
26APR EY031 AUH-
CDG 02.15-07.40 
01MAY EY078 AMS-
AUH 21.35-06.10+1 
02MAY EY408 AUH-
BKK 08.45-18.25 

48,999 48,999 48,999 9,999 35,999 

01 - 08 พฤษภาคม 2563 
(01 พ.ค. วันแรงงาน / 04 
พ.ค. วันฉัตรมงคล / 06 

พ.ค. วันวสิาขบูชา) 

01MAY EY405 BKK-
AUH 18.25-21.45 
02MAY EY031 AUH-
CDG 02.15-07.40 
07MAY EY078 AMS-
AUH 21.35-06.10+1 
08MAY EY408 AUH-
BKK 08.45-18.25 

45,999 45,999 45,999 9,999 32,999 

 
** อัตราน้ี ไมรวม คาทปิคนขับรถ หัวหนาทัวร และมคัคเุทศกทองถิ่น (หากม)ี ** 
 
** อัตราน้ี ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการยื่นวีซาทองเที่ยว ประเทศฝร่ังเศส ทานละ 
ประมาณ 3,500 บาท 
สําหรับการยื่นวีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเขาสถานทูต เพื่อ ใชเวลา
พิจารณาอยางนอย 15-20 วนัทําการ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทติย ทั้งน้ีขึ้นอยูกบั
จํานวนของผูสมคัรในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขออนุญาตใชหนังสือ
เดินทางเพื่อเดินทางได ไมวากรณีใดกต็าม (ดึงเลมออกมาใชระหวางกระบวนการพิจารณา) 
หากจาํเปน สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมคัรของทาน และ สงหนังสือเดินทางคืนทานภายใน 
3-5 วนัทําการ เปนอยางนอย ในลําดับตอไป จากน้ันระยะเวลาคงเหลือกอนวันเดินทางไม
เพียงพอสาํหรับยื่นวีซาคร้ังใหม การยกเลิก และ คืนเงิน จะเปนไปตามเงือ่นไข ทุกกรณี และ 
หากทานใหทางบริษัทดําเนินการขอวีซาให รวมไปถึง กรณีที่ทานขอเอกสารจากทางบริษัทไป
เพื่อดําเนินการขอวีซาดวยตนเอง และทานไดรับวีซาเรียบรอย ทานจะไมสามารถยกเลิกทวัรได
ทุกกรณี ไมวาระยะเวลาคงเหลือ จะมากกวา 45 หรือ 55 วัน กต็าม ** 
 



 

 

** อัตราคาบริการ สาํหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 15,000 
บาท ** 
 
** หากทานทีต่องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัว เคร่ืองบิน , รถทวัร , รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทกุคร้ังกอนทําการออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ** 
 
** อัตราคาบริการน้ี จาํเปนตองมผีูเดินทาง จํานวน 25 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีทีม่ผีู
เดินทางไมถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือ
เปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 
** 
 
** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวา
เหตุผลใดเหตุผลหน่ึง และ ไมวามื้อใดมื้อหน่ึง ทางบริษทัขอใหทานผูเดินทางกรุณาเตรียม
อาหารสวนตัวของทานมาเพิม่เตมิขณะมื้ออาหาร เน่ืองจากรานอาหารแตละรานจะมีขอจํากัด
เร่ืองของวตัถดิุบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจดัใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผดัผัก ขาวผดั และ 
บะหมีก่ึ่งสําเร็จรูป เทาน้ัน กรณีทีท่านมคีวามประสงคที่จะสั่งเมนูนอกเหนือขางตน ผูเดินทาง
จะตองชําระคาใชจายเพิ่มเติมในสวนน้ีดวยตนเอง **  
 
** รานคา เอาทเล็ท ศูนยการคา ในทวีปยุโรปสวนใหญ จะปดทาํการในวันอาทิตย หากมี
โปรแกรมที่สถานทีดั่งกลาวตรงกบัวันอาทติย ทางบริษัทอาจจําเปนตองปรับเปล่ียนโปรแกรมได
ตามความเหมาะสม และหากไมสามารถปรับเปลี่ยนได ไมวากรณีใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย หรือ ชดเชยส่ิงใดเปนการทดแทนไดทกุกรณี เน่ืองจากเงือ่นไขของ
บัตรโดยสาร และ ชวงวันเดินทางที่จะตองเปนไปตามกําหนดการเทาน้ัน ** 
 
** การเดินทางทองเที่ยวในทวีปยุโรปสวนใหญ จําเปนจะตองเดินเทาเพือ่เขาถึงสถานที่บางจุด 
และ อาจเปนระยะทางที่คอนขางไกลจากจดุทีร่ถสามารถจอดได ขอใหทุกทานเตรียมรางกาย 
และ อุปกรณ เชน รองเทาที่สามารถเดินไดสะดวกสวนบุคคล ใหพรอมสําหรับการเดินทาง เพื่อ
ประโยชนสูงสุดของผูเดินทางเอง รวมถึงผูเดินทางสงูอาย ุและ ผูโดยสารที่ใชรถเข็น ทานจาํเปน



 

 

จะตองมีผูรวมเดินทางดวย เพื่อคอยดูแลเปนพิเศษเอง และสถานที่บางจดุ ทานอาจไมสามารถ
เขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย หรือ ชดเชยส่ิงใด
เปนการทดแทนไดทกุกรณี ** 
 
** ทางบริษทัขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุก
ขอ ** 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) ไม
สามารถเล่ือน เปล่ียนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได 
 คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Etihad 
Airways อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบินได ทานละ 2 ช้ิน โดยมีน้ําหนัก
รวมกันไมเกิน 30 ก.ก. (แตละช้ิน ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ช้ิน 7 ก.ก. 1 ช้ิน 
รวม 30 ก.ก.)  
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พกัระดบัมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปล่ียน
โรงแรมที่พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย
คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน 
ถายรูปเปนที่ระลึก หรือ ผานชม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริงอีก
คร้ัง  
 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  



 

 

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
กรณีตองการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกคร้ัง) 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 
 คาทิปคนขับรถ ทานละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 24 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
 คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 3 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 45 ยูโร (EUR) หรือ คํานวนเปนเงิน
ไทยประมาณ 1,575 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 
ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของทาน 
 คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศฝรั่งเศส ทานละ ประมาณ 
3,500 บาท ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ ธรรมเนียมของแตละประเทศ 
(เฉพาะคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการสวนน้ีขอความกรุณาลูกคาผูเดินทางถือไปจายใน
วันที่ย่ืนเอกสาร สแกนน้ิว กับเจาหนาที่ของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจาหนาที่ไปดูแล 
และ อํานวยความสะดวกในวันน้ัน) 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยว กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระ

เงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทํา
จองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบ
จะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมี



 

 

ความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
คร้ัง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยว กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยาง
นอย 30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณี
ใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําให
ทางบริษัทไมไดรับเงนิตามเวลาทีก่ําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวนัหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง 
นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมา
ที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 
1. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลง
นามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 



 

 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดิน
ทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ 
** กรณีที่มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเทีย่วใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 

2. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

3. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มวีซีา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทกุทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการทีม่ีนักทองเทีย่วรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกาํหนดเพื่อใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

4. ในกรณีที่ลูกคาดาํเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลกูคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบัตร
โดยสารบางสวน สวนใดสวนหน่ึงได และ หากสามารถคืนได (Refunds) จําเปนไปตาม
กระบวนการของสายการบิน โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เปนอยางนอย 

5. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 



 

 

น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั โรงแรมทีพั่ก ทีท่านควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เด่ียว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และ
บางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 
เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บคาบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากกวากําหนด 

หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายที่พักเปนเมืองใกลเคียง
เปนการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเปนอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองทีม่ีขนาดกะทดัรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั การย่ืนคาํรองขอวซีา ที่ทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยย่ืนรับคํารองขอวีซา เพ่ือสแกน

ลายน้ิวมือทุกทาน  
2. ระยะเวลาในการพจิารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเปนอยางนอย 

(ไมรวมเสาร-อาทิตย ในบางกรณี) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผูไดรับ

กําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทาน้ัน หาก
ทานไมสะดวกมาดาํเนินการยื่นวซีาวนัใดบาง รวมไปถึงมคีวามจําเปนตองใชหนังสือเดินทาง
เพื่อกิจธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึ่งอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา 
หรือ ซึ่งอาจทําใหใหมีผลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการ



 

 

พิจารณาที่สถานทูต) ทานจําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ต้ังแตขั้นตอนการจอง หรือ กอน
ชําระเงินมัดจํา พรอมแจงวัน และ เวลาที่ทานสะดวกจะยื่นวีซามากอน แผนกวีซาจะ
ประสานงานใหอีกคร้ัง หากมีคิวยื่นวางชวงที่ทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีที่สุดที่
จะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเปนกรณีพิเศษ แตทั้งน้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษ
ตางๆ จําเปนตองมีคาใชจายเพิ่มเติม ทานสามารถเลือกซื้อ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายที่เร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากขึ้น  
3.2 การย่ืนแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกติ  

** การบริการพิเศษน้ียังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทั้งหมด ** 
ประเทศที่ท านสามารถเลือกซื้อบริการพิ เศษน้ีได  ไดแก  อังกฤษ อิตาลี  ฝรั่งเศส 
สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทาน้ัน  
** สําหรับการใหบริการ และ คาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับ
เจาหนาที่เปนกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จําเปนตองยื่นกอน หรือ หลังคณะ เพราะตอง
ใชหนังสือเดินทางในชวงที่ทางบริษัทจะเร่ิมดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซา 
(โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรือ อาจเร็วกวาน้ัน) และหากเกิด
คาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด 
เชน คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) จะตองออกกอนกําหนด แตวีซายังไมดําเนินการ 
หรือ วีซายังไมไดรับการอนุมัติ (อยูในระหวางการพิจารณา) เน่ืองจากทานดําเนินการยื่นวี
ซาหลังคณะ และหรือ กรณีที่ทานตองการยื่นกอนคณะ แตคณะที่ทานเดินทาง ยังไมปด อยู
ระหวางการขาย ยังไมคอนเฟรมออกเดินทาง หากสถานทูตตองการขอหลักฐานการพํานัก
ในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการ
ทองเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสวนน้ี ทานจําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง และ
หากทายที่สุดคณะไมสามารถเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถชดเชยคาเสียหายใหกับทานไมวาสวนใดสวนหน่ึงทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวซีาแบบปกติทั่วไปคือ 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทิตย 
ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ที่มีผูสมัครเปน
จํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ) 

6. หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทํา
การยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณี



 

 

ใดๆทั้งสิ้น ดังน้ันหากทานมคีวามจําเปนในการใชเลมฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ เพื่อวางแผนลวงหนา กรณีที่ตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรอง
ขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธ
วีซา และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไปใหม น่ันหมายถึงจะตองชําระคาธรรมเนียม และ 
คาบริการใหมทั้งหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่เหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเปน
สําคัญกอนดําเนินการ 

7. กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 คร้ัง หรือ หลายคร้ัง (Multiple) ที่ยังไม
หมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวันคงเหลือในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนตามวัตถุประสงคที่วีซาเชงเกนฉบับน้ันๆออก และตองการใชเดินทาง
ทองเที่ยวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตามเงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ 
วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานักประเทศน้ันๆมากที่สุด มากอนแลวอยางนอยหน่ึงคร้ัง 
หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธ
จากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ทานมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ 
จําเปนจะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันทีม่ี
อายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันที่
สามารถพํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งน้ี ขึ้นอยู
กับประเทศปลายทางอีกคร้ัง กรุณาสงหนาวีซาและหนาที่มีการประทับตราเขาประเทศ
มาแลวใหกับเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อความถูกตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคา
ยืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ 
คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจาก
อายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูก
สงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน 

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทตูฯ อาจถูกระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดิน
ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบาย
ในการคืนคาธรรมเนียม 



 

 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอให
ทานใหความรวมมือในสวนน้ีเพื่อใหการยื่นคํารองในคร้ังตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของเจาหนาที่สถานทูตเปนสําคัญ 

11. การที่วีซาจะออกใหทันวนัเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วนั เราไมสามารถ
ฟ�องรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆไดทั้งสิ้น เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธิ์ทางการทูต
คุมครองอยู 

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จําเปนตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศที่ออกจากสํานักงานเขต หรือ อําเภอ ที่อาศัยอยู , ใบปกครองบุตรกรณี
บิดาและมารดา หยาราง , ใบสําคัญการหยา กรณีศูนยรับยื่นคํารองขอวีซา หรือ 
สถานทูตตองการ เอกสารที่แปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรับการรับรอง (มีตรา
ประทับ) จากกรมการกงสุลเทาน้ัน ซึ่งจะมีคาใชจายเพ่ิม ฉบับละ ประมาณ 1,000-
1,500 บาท กรณีน้ี จําเปนที่สุด สําหรับเด็กที่อายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ไมไดเดินทาง
กับ มารดาและบิดา (เชน เดินทางกับมารดา และ บิดาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายใน
สวนน้ี ลูกคาจําเปนตองรับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถ
ชําระคาใชจายในสวนน้ีใหทานได แตหากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจําเปนตองมี
ตราประทับ) ทางบริษัทยินดีอํานวยความสะดวกแปลใหทานไดตามปกติ  

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อต๋ัว
เคร่ืองบินแยกเอง) ทานจําเปนจะตองเตรียมหลักฐานการจอง ต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรมที่
นอกเหนือจากคณะ ที่ทานพํานักกอน หรือ ตอจากคณะ ประกันการเดินทางใหครอบคลุม
วันที่ทานเดินทาง ไป และ กลับ เพื่อใชในการประกอบการยื่นขอวีซาใหครบตามเงื่อนไข 
ดวยตนเองทุกกรณีไมวากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอ
วีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข และ หากมีคาใชจาย
เพิ่มเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายยื่นขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระ
คาใชจายเพิ่มเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึงดวยตนเองทั้งหมดไมวากรณีไดก็ตาม รวมไป
ถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซา ทานไมสามารถยื่นขอได ไมวากรณใดก็ตาม ทําให
ทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด  

14. กรณีที่ทานมีแผนการเดินทางที่จะเดินทางไปยังกลุมประเทศเชงเกนตอจากคณะน้ี และ ทาน
มีความประสงคขอวีซาเชงเกนใหครอบคลุมวันเดินทางในทริปสุดทาย ทานจําเปนตองแจง
กับเจาหนาที่ใหทราบต้ังแตขั้นตอนการจองทัวร รวมไปถึงแผนกวีซาที่ชวยอํานวยความ



 

 

สะดวกใหกับทานอีกคร้ัง กอนต้ังแตขั้นตอนการเก็บเอกสาร หมายถึงเอกสารการจอง
โรงแรม และ ต๋ัวเคร่ืองบิน จําเปนจะตองเรียบรอยโดยสมบูรณต้ังแตขั้นตอนการขอเก็บ
เอกสาร เพื่อเตรียมกรอกแบบฟอรมใหถกูตอง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ทาน
จะไมสามารถยื่นขอวีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข 
(ขอ 3) และ หากมีคาใชจายเพิ่มเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายยื่นขอวีซาแบบหมูคณะ 
ทานจําเปนเปนจะตองชําระคาใชจายเพิ่มเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึงดวยตนเองทั้งหมด
ไมวากรณีไดก็ตาม รวมไปถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซา ทานไมสามารถยื่นขอได 
ไมวากรณีใดก็ตาม ทําใหทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตาม
เงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด 

 
ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั สายการบิน ทีท่านควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการ

บินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมาก
ที่สุด ใหลูกคาผูเดินทางที่มาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถ
ทําได 

2. กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการ
จอง กรณีที่แจงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพิ่มเพื่อชําระกับเมนูใหมที่
ตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเคร่ืองแตกตางกัน ขอใหทาน
ทําความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจําชาติของแตละสายการบินที่กําลังใหบริการทานอยู 

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวากรณี



 

 

ใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี ไมวาสวน
ใดสวนหน่ึง 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวทั้งหมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือ
ใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออก
เมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวน
หรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัว
เคร่ืองบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 



 

 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมขีนาดบรรจุภณัฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อต๋ัว
เคร่ืองบินแยกเอง) ในวันเร่ิมทัวร (วันที่หน่ึง) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทาน้ัน ทางบริษัท
ไมสามารถใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟลทของทานถึงชากวาคณะ และ 
ยืนยันเดินทาง ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวที่คณะ
อยูในเวลาน้ันๆ กรณีน้ี จะมีคาใชจายเพิ่ม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่ใชในการ
เดินทางดวยตนเองทั้งหมดเทาน้ัน ไมวากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากทานไมไดทองเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวใดๆ 
สถานที่หน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด 

14. รูปภาพในรายการทัวร ใชเพื่อประกอบการโฆษณาเทาน้ัน  
15. ดานตรวจคนเขาเมอืง ไมอนุญาตใหบุคคลที่มคีดคีวาม คําสั่งศาล เดินทางออกนอกประเทศ 

ทุกกรณี รวมไปถึงกรณีที่เคยรับรอง หรือ คํ้าประกัน หากทานไมแนใจสถานะของตนเองให
ตรวจสอบสถานะของตนเองทีก่ระทรวงการตางประเทศ หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางออก
นอกเมือง ณ วันเดินทางจริง ทางบริษัทจะไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงได
ทุกกรณี 

16. สําหรับผูเดินทางที่ตั้งครรภ จําเปนตองปรึกษาแพทย เพื่อตรวจสอบอายุครรภที่แนนอน กับ 
วันที่เดินทางจริง และหากเดินทางได ทานจําเปนจะตองเตรียมหนังสือรับรองจากแพทย



 

 

ยืนยันใหเดินทางได และแจงรายละเอียดของอายุครรภที่ชัดเจน ตามกฎของสายการบิน 
สวนใหญ หากอายุครรภเกิน 28 สัปดาห จะไมสามารถเดินทางโดยเคร่ืองบินไดทุกกรณี 
หากทานต้ังครรภและไมแจงใหสายการบินทราบและสายการบินตรวจพบ สายการบินมีสิทธิ์
ปฏิเสธไมใหทานเดินทาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

การเตรียมเอกสาร เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศฝรัง่เศส 
1. .  หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ 

วันเดินทางกลับ และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา (หนังสือเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมู
เทาน้ัน) 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม. 
จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน 
ไมซํ้ากับวีซาประเทศอ่ืนๆที่เคยไดรับ เทาน้ัน หามใสคอนแทคเลนส 
ทั้งชนิดมีสี และ ชนิดใส 

3. หลักฐานการทํางาน / การเรียน 
3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบริษัท / รานคา :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุไมเกิน 3 เดือน) / หรือ
ใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา 

3.2 กรณีเปนพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเร่ิมงาน 
เงินเดือน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุ
ช่ือประเทศ ไมจําเปนตองระบุช่ือประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตองออก
จากองคกรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถามี) ที่อยู และเบอรติดตออยาง
ชัดเจน เปนภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีที่เปนขาราชการ : หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน เปนภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตร

ขาราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธรุกิจไมจดทะเบียน : จดหมายช้ีแจงตนเองเกี่ยวกับหนาที่การ

งาน เปนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได 
แตทั้งน้ี อยูที่ดุลยพินิจของเจาหนาที่รับย่ืนเทาน้ัน  

3.6 กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เปนภาษาอังกฤษ  
** หลกัฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันที่นัดย่ืน
วีซา จดหมายตองเปนภาษาองักฤษและตองสะกด ช่ือ-นามสกุล ใหถูกตองตามหนา

หนังสือเดินทาง เทาน้ัน กรณีไมถกูตองเจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 
 



 

 

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทาน้ัน กรุณาจัดเตรียมดังน้ี 
 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน  

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อพัเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการ
มาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันทีนั่ดย่ืนวีซา ** 

** ผูที่ประกอบอาชีพ มีหนาที่การงาน จําเปนจะตองมีบญัชสีวนตัวเสมอ บญัชีบริษัท สา
มาถใชประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชย่ืนแทนบญัชสีวนตัวได ซึ่งหากมแีต

บัญชีบริษัท เจาหนาทีอ่าจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 
5. สําเนาทะเบียนบาน 
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี) 
7. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ - เปล่ียนนามสกุล (ถามี) 
8. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ) 

** เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเปนเดก็อายุตํ่ากวา 18 ปบรบิูรณและ ไมเดนิทางพรอมบดิา
มารดา  

หรือเดนิทางพรอมบดิา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง ** 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสอืยินยอมใหบุตร
เดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสาํนักงานเขตหรืออําเภอ ตามสาํเนาทะเบียนบาน ทัง้
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สาํเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสอื
รับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถกูตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิา จาํเปนตองม ีหนังสอืยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสอืรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั มารดา จาํเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา 
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง 
- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา 
- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร 



 

 

** กรณีรบัรองการเงินใหบคุคลในครอบครวั จําเปนตองเกี่ยวของกันทางสายเลือดเทานั้น 
บิดา , มารดา , บตุร , พ่ี , นอง , สามี , ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน 

ทะเบียนสมรส จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองย่ืนเอกสารสําคัญดังน้ี ** 
- หนังสือรบัรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน 
โดยระบช่ืุอเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยันรับรองใหกับผูถกูรับรอง จําเปนตองออกมา
แลว ไมเกิน 20 วัน ณ วนัทีนั่ดย่ืนวซีา ** โดยสะกด ช่ือ-นามสกุล ผูถูกรับรอง ให
ถูกตองตามหนาหนังสือเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อพัเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการ

มาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันทีนั่ดย่ืนวีซา ** 
** จําเปนตองใชทั้งผูรับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดก็ตาม หากไมเปนไปตาม

เงื่อนไข เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 
** หลกัฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบัญชีเดียวกันเทาน้ัน เชน Bank Guarantee 

และ Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน ** 
- เอกสารเพ่ืออางอิงความสัมพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบัตร 

แผนที่การเดินทาง เพ่ือย่ืนคํารองขอวซีาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศฝรัง่เศส 
 สถานที่ : ศนูยย่ืนคํารองขอวีซาฝรั่งเศส TLS contact Center อาคารสาธรซิตี ้ทาว

เวอร ช้ัน 12 
 การเดินทาง : โดยรถยนตสวนตวั ที่ตึกสามารถจอดรถได ไมมีบรกิารประทับตราที่

จอดรถ 
   : ขนสงสาธารณะ BTS ลงสถานี ชองนนทรี โดยใชทางออกหมายเลข 5 

จากน้ันเดินชิดซายตามทางเดินลอยฟ�าขามแยกสาธร นราธิวาส ประมาณ 150 เมตร จะถงึ
ทางลง เดินลงโดยใชบันไดทางลงมุงหนาสูถนนสาทร จากน้ันเดินตรงไปอกีประมาณ 100 
เมตร จะพบอาคารสาธรซิต้ี ทาวเวอร อยูทางดานขวามอืของทาน  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลเบื้องตน เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศฝรั่งเศส 
1. ช่ือ - นามสกุล ปจจุบัน ............................................................................................................ 
2. ช่ือ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลี่ยน) ............................................................... 
3. วัน - เดือน - ปเกิด .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญิง 
5. สถานภาพสมรส โสด     สมรส         หยา         หมาย         แยกกันอยู 
6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอรต ................................................................................................................. 

วันที่ออก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 
8. ที่อยูปจจุบัน(ทีพั่กอาศัยอยูจริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ....................... 
9. เบอรโทรศัพทมือถือ .......................... อีเมลล ........................................................................ 
10. อาชีพปจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตําแหนง, หากเปนแมบาน/

เกษียณอายกุรุณาระบุ
ดวย ..................................................................................................................................... 

11. ช่ือสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา และที่อยู ................................................................................. 
................................................................................................. รหัสไปรษณีย ...................... 
เบอรโทรศัพทมือถือ ......................... อีเมลล ......................................................................... 

12. วีซายุโรป (เชงเกน) ที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
ไมเคย 

   เคยไดรับ     
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 

13. ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย    เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) .................................................. 
 
 
 



 

 

14. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมคัร 
   ตัวผูสมคัรเอง 
   มีผูอ่ืนออกคาใชจายให ระบุ ..................................................... 

ความสัมพันธ .......................... 
15. ช่ือบุคคลที่เดินทางรวมกับทาน ..................................................... 

ความสัมพันธ .......................... 
 

** ผูสมัครทุกทานกรณุากรอกขอมูลตามความเปนจริงทุกขอโดยละเอียด 
ขอ 8/9/10/11 กรณุาระบุใหละเอียดและชัดเจนที่สดุเพ่ือ ประโยชนของตัวทานเอง 

การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทตูฯเทาน้ัน ทางบรษัิทเปนเพียงตวักลาง
ในการอาํนวยความสะดวกและบรกิารดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทาน้ัน ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


