
 

  
 

 

 

รหัส ZET1903567 
ทัวรฝรั่งเศส เบลเยียม ลักเซมเบิรก เยอรมัน เนเธอรแลนด [เลสโก กังหันลมหอบรัก]  
8 วัน 5 คืน (EY) 
ลองเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล - หอไอเฟล - จัตุรัสทรอคคาเดโร - ลานประวัติศาสตร หรือ จัตุรัส
คองคอรด - 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 ดาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  (-/-/-) 

15.00 น. ขอเชิญทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศ
ไทย อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 9 เคานเตอร T สายการ
บิน Etihad Airways โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอม
กอนออกเดินทาง 

18.05 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอาบ ูดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY405 

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

อาหรับเอมิเรตส 
 
 
 
วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติอาบ ูดาบี เมืองอาบู ดาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

- ทาอากาศยานนานาชาติปารีส ชาลสเดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส - 
เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส - ลองเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล - หอไอเฟล - 
จัตุรัสทรอคคาเดโร - ลานประวัติศาสตร หรือ จัตุรัสคองคอรด - ถนนช็อง เซลีเซ 
- ประตูชัยนโปเลียน หรือ อารกเดอทรียงฟ�เดอเลตวล - จัตุรัสชารล เดอ โกล - 
สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร - สะพานอเล็กซานเดอรที่ 3 - โรงอุปรากรปาแล
การนีเย - ยานเลอ มาเรส - มหาวิหาร ซาเคร เกอร - พิพิธภัณฑลูฟร - หาง
แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต              (-/-/-)      

02.20 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติปารีส ชาลสเดอโกล เมืองปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY031 



 

  
 

 

 

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

ฝรั่งเศส 
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง ** 
นําทานเดินทางสู เมืองปารีส (Paris) เมืองหลวงของ ประเทศฝรั่งเศส (France) 
เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักทองเที่ยวอยากมา
เยือนมากที่สุด ปจจุบันเมืองปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่
ลํ้าสมัยแหงหน่ึงของโลก ที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา ความบันเทิง สื่อ 
แฟช่ัน วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหเมืองปารีสเปนหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึง
ของโลกหรือเมืองที่ใครก็ตางใฝ�ฝนถึง 
นําทาน ลองเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล (Bateaux Mouches River Cruise) ที่
ไหลผานใจกลางเมืองปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของ
อาคารตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมน้ําแซน เปนอีกหน่ึงประสบการณที่นาประทับใจ ** 
รอบของการลองเรืออาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถ
ลองเรือได ไมวากรณีใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไม
วาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทกุกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทน
เรียบรอยแลวทั้งหมด ทั้งน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปนสําคัญ 
** 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณที่โดดเดนสูง
ตระหงานคูเมืองปารีส ดวยความสูงถึง 1,063 ฟุต หรือสูงเทากับตึก 81 ช้ัน สรางขึ้น
ในป ค.ศ. 1889 ที่บริเวณ จัตุรัสทรอคคาเดโร (Trocadéro) สรางขึ้นเพื่อใชเปน
สัญลักษณของงานแสดงสินคาโลก ในป ค.ศ. 1889 (Exposition universelle de 
Paris de 1889) เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญของประเทศฝร่ังเศส ความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร และความสวยทางศิลปะสถาปตยกรรม หอคอยสูงงดงาม



 

  
 

 

 

แหงน้ีเปนดาวเดนที่สรางความประทับใจแกผูรวมงาน ซึ่งตอมาไดรูจักในนามหอไอเฟล
และกลายมาเปนสัญลักษณของเมืองปารีส  
นําทาน ผานชม โดยรอบเมืองปารีสเร่ิมจาก ลานประวัติศาสตร หรือ จัตุรัส
คองคอรด (Place de la Concorde) ที่พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีอัง
ตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝร่ังเศส ผานชม ถนนสายโร
แมนติก ถนนช็อง เซลีเซ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรด 
ตรงสู ประตูชัยนโปเลียน หรือ อารกเดอทรียงฟ�เดอเลตวล (Arc de triomphe 
de l'Étoile) หรือที่รูจักกันในช่ือ ประตูชัยแหงประเทศฝร่ังเศส เปนอนุสรณสถานที่
สําคัญในเมืองปารีส ต้ังอยูกลาง จัตุรัสชารล เดอ โกล (Place Charles de 
Gaulle) หรือเปนที่รูจักกันในนาม "จัตุรัสแหงดวงดาว" (Place de l'Étoile) อยูทาง
ทิศตะวันตกของถนนช็อง เซลีเซ ประตูชัยแหงน้ีสรางขึ้นเพื่อเปนการสดุดีวีรชนทหาร
กลาที่ไดรวมรบเพื่อประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะอยางยิ่งในสงครามนโปเลียน และใน
ปจจุบันยังเปนสุสานของทหารนิรนามอีกดวย ประตูชัยน้ีเปนสวนหน่ึงของ "แกนกลาง
อันเกาแก" (L'Axe historique) ซึ่งเปนถนนเสนตรงจากสวนพิพิธภัณฑลูฟวรไปยัง
ชานเมืองปารีส ออกแบบโดยช็อง ชาลแกร็ง ในป พ.ศ. 2349 โดยมียุวชนเปลือยชาว
ฝร่ังเศสกําลังตอสูกับทหารเยอรมัน เต็มไปดวยเคราและใสเกราะเปนสัญลักษณเพื่อ
เปนการปลุกใจ และเปนอนุสรณสถานจนกระทั่งสงครามโลกคร้ังที่ 1 สัญลักษณแหง
ชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาสเตอรลิทซ ในป 1805 โดยเร่ิมสรางขึ้นในป 
ค.ศ. 1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ. 1836 
 
 
 
 
 

 



 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทาน เขาชม สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร (Jardin du Luxembourg) หรือที่
รูจักกันในช่ือฝร่ังเศสวา ชารแดง ดู ลุกซ็องบูร เปนสวนที่มีขนาดใหญเปนอันดับที่สอง
ของเมืองปารีส ภายในเปนที่ต้ังของพระราชวังลุกช็องบูรที่สวยงามมีพื้นที่กวางถึง  61 
เอเคอร ชาวเมืองสวนมากมักจะมาใชเวลาวันหยุดในการทํากิจกรรมครอบครัว ปกนิก 
ผักผอน ไปจนถึงถึงการอาบแดด นอกจากความรมร่ืนของตนไมจํานวนมากแลวยังมี
การประดับประดาดวยรูปประติมากรรมกวา 106 ช้ิน ** รอบของการเขาชมอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทาน
ไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ทั้งน้ี
ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปนสําคัญ ** 
 นําทาน ผานชม สะพานอเล็กซานเดอรที่ 3 (Pont Alexandre-III Bridge) 
เปนสะพานโคงพาดผานแมน้ําแซน เช่ือมตอทั้งสองฝم�งแมน้ําดานฝم�งหอไอเฟลกบัฝم�งช็อง 



 

  
 

 

 

เซลีเซเขาดวยกัน โดยไดถูกกลาวขานวาเปนสะพานที่ประดับประดาไปดวยงานศิลปะ
ช้ันเลิศ และหรูหราที่สุดในเมืองปารีส โดยในปจจุบันไดขึ้นทะเบียนเปนอนุสรณสถาน
ทางประวัติศาสตรแหงประเทศฝร่ังเศส 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ โรงอุปรากรปาแลการนีเย (Palais Garnier) 
หรือที่เรียกกันวา โรงอุปรากรแหงเมืองปารีส ถือเปนผลงานสถาปตยกรรมแบบฟم�นฟูส
สไตลบาโรกที่เปนช้ินเอกในยุคปลายทศวรรษที่ 18 การตกแตงแมจะใหความรูสึก
หรูหรา หากก็แฝงไวดวยบรรยากาศภายในมีความลึกลับนาคนหาเสมือนหลงเขามาใน
บทประพันธเร่ือง Phantom of the Opera ปจจุบันยังคงมีการแสดงบัลเลตหรือ
โอเปราอยู  
นําทานเดินทางสู ยานเลอ มาเรส (Le Marais) ที่ไดรับการเรียกขานวาเปนยานที่
เกาแกที่สุดในเมืองปารีส ตามทองถนนและอาคารบานเรือนในละแวกน้ียังคงให
ความรูสึกเสมือนฝร่ังเศสในยุคกลาง แมจะยังคงบรรยากาศและความเกาแกไวอยาง
ครบถวน หากก็มีการผสมผสานความเจริญไวอยาลงตัว ไมวาจะเปน รานอาหาร
ฝร่ังเศสแบบด้ังเดิม รานเบเกอร่ีโฮมเมดตกแตงสวยงามนารัก รานแฟช่ันนําสมัย ราน
ขายของแนวโบราณสําหรับนักสะสม ที่สําคัญยังสามารถเดินจากถนนเสนน้ีเพื่อ
เดินทางไปเที่ยวชมหอศิลป� พิพิธภัณฑมากมาย  
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหาร ซาเคร เกอร (The Basilica of the 
Sacred Heart of Paris) หรือที่รูจักกันในนาม มหาวิหารพระหฤทัยแหงมงมาทร 
ต้ังอยูในยานมงมาทร (Montmartre) บนยอดเขาที่สูงที่สุดของเมืองปารีส ถึงจะ
เรียกวามหาวิหารหากแตลักษณะคลายกับปราสาทอันโออาสีขาวมากกวา อีกทั้ง
รูปแบบสถาปตยกรรมการสรางแบบโรมัน ไบแซนไทน ที่ ดูวิจิตรบรรจงและมี
เอกลักษณแตกตางจากสิ่งกอสรางอ่ืนๆในยุคเดียวกัน ที่นอกจากจะเปนสถานที
ทองเที่ยวหลักๆของเมืองปารีสแลว ยังนับเปนอนุสาวรียของทั้งการเมืองและ
วัฒนธรรม โดยความขาวที่เห็นเกิดจากวัสดุกอสรางที่ทําจากหินปูนประเภททราเวอร
ทีนที่ทําใหคงความขาวไดอยางยาวนานและยังทนตอภมูิอากาศตางๆไดอยางดี ภายใน



 

  
 

 

 

หองโถงใหญถอืวาเปนอีกหน่ึงจุดไฮไลทของทีน่ี่ ซึ่งเปนภาพวาดบนเพดานแบบโมเสคที่
ใหญที่สุดของฝร่ังเศส รวมไปถึงดานบนสุดที่มีลักษณะเปนโมที่ เปนจดชมวิวที่สวย
ที่สุดแหงหน่ึงของเมืองปารีส  
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทาน ผานชม พิพิธภัณฑลูฟร (Louvre Museum) พิพิธภัณฑทางศิลปะที่มี
ช่ือเสียง เกาแกที่สุดแหงหน่ึงของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเปนพระราชวังหลวง แต
ปจจุบันเปนสถานที่ที่จัดแสดงและเกบ็รักษาผลงานทางศิลปะทีท่รงคุณคาระดบัโลกเปน
จํานวนมาก กวา 35,000 ช้ิน เชน ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin 
and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโดงดังของลีโอ
นารโด ดาวินชี, รูปปم�น The Victory of Samothrace หรือ รูปปم�นเทพวี นัส 
(Venus de Milo) มีทั้งรูปปم�นสฟงซ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรือรองรอยอารย
ธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานดานหนาทางเขาพิพิธภัณฑลูฟรจะสรางเปน
รูปทรงพีระมิดที่สรางขึ้นจากกระจกเปนอีกจุดยอดนิยมที่นักทองเที่ยวตองไปถายรูป
เปนที่ ระลึก  และเปนฉากที่มีอยู ในภาพยนตรเร่ือง The Da Vinci Code ซึ่ ง
พิพิธภัณฑลูฟร นอกจากจะมีการตั้งแสดงงานศิลปะถาวรแลว ยังมีนิทรรศการช่ัวคราว
ตางๆ การแสดงภาพยนตร และคอนเสิรต ทําใหพิพิธภัณฑลูฟรเปนสถานที่มี
นักทองเที่ยวมาเยือนปละเกือบ 10 ลานคน  



 

  
 

 

 

นําทานเดินทางสู หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) สวรรคของ
นักชอปปم�งสินคาแบรนดเนมช้ันนํารุนใหมลาสุด New Collection !! จากทั่วทุกมุม
โลก รวบรวมอยูในหางสรรพสินคาใหญใจกลางเมืองปารีสแหงน้ี หรือทานสามารถ
เลือกซื้อสินคาของสวิสฯจากราน Bucherer รานดังของประเทศสวิตเซอรแลนด ที่มี
สาขาเปดอยูใจกลางเมืองปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง
, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน  

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํา่ เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทวัรให
คําแนะนํา ** 

 นําคณะเขาสูที่พัก Ibis Styles Paris Bercy, Paris, France หรอื
เทียบเทา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  
 

 

 

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

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน เขาชม พระราชวังแวรซายส (Palace of Versailles) สรางขึ้นตามพระ
ราชประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 หากจะเรียกพระราชวังแหงน้ีวาสมบูรณแบบที่สุด
ในโลกก็คงไมผิดนัก เน่ืองจากถูกสรางขึ้นดวยหินออนสีขาวทั้งภายในและภายนอก
ตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูปแกะสลักและเคร่ืองเรือน ที่
ใชเงินมากมากมายมหาศาลในการสราง นําทานเขาชม หองตางๆภายในพระราชวัง 
เชน โบสถหลวงประจําพระราชวงั, ทองพระโรงที่ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง, หองอพอล
โล, หองเมอคิวร่ี, หองกระจก ที่มีความยาวถึง 73 เมตร เปนหองที่พระยาโกษาธิบดี 
(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา เคยเขาถวายสาสนตอ
พระเจาหลุยสที่ 14 แหงประเทศฝร่ังเศสคร้ังในอดีตกาล อีกทั้งยังเปนหองที่ใชสําหรับ
จัดงานเล้ียงและเตนรําของพระนางมารี อังตัวแนตต มเหสีของพระเจาหลุยสที่ 16 ชม
หองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยางงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดิน
โปเลียนที่ยิ่งใหญ, หองวีนัสสําหรับเหลาคณะราชทูตที่เดินทางมาไดพักกอนเขาเฝ�า 
รวมทั้งยังเคยเปนที่พักของราชทูตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา 
สิ่งที่ทําใหหองน้ีแตกตางจากหองอ่ืนๆคอืบนเพดานมภีาพเขยีนที่แสนงดงามทรงคุณคา 
และหองไดอานาสําหรับพักผอนหลังพิธีสําคัญๆ ผนังทั้งสองดานจะเต็มไปดวย
ภาพวาดเทพีไดอานาที่ขนานนามวา “เทพีแหงการลาสัตว” เปนตน อีกสวนหน่ึงที่
มองขามไมไดน่ันคือ สวนแวรซายส ที่ถือวายิ่งใหญและงดงาม ผลงานชิ้นเอกของนัก
แตงสวนช่ือดังทั่วโลกนามวา “เลอโนทด” มีพื้นที่ถึง 14,820 เอเคอร มีแมกระทั่ง
ทะเลสาบจําลอง มีรูปปم�นของสัตวนานาชนิดและเทพเจากรีกตามจุดตางๆ และยังมี
สวนดอกไมที่จะผันเปล่ียนไปตามแตละฤดูกาล จึงทําใหการมาเยือนยังพระราชวังแวร
ซายจึงเปรียบเสมือนการมาเยือนยัง “วิมานแหงจักรพรรดิ” ที่นับเปนมรดกโลก
ตะวันตกโดยแทจริง ไดรับการขึ้นทะเบียนให เปนมรดกโลกโดยองคการ



 

  
 

 

 

สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1979 ** รอบของการเขาชมอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทาน
ไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ทั้งน้ี
ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปนสําคัญ ** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสู ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมปลอดภาษี กลานเดอควีด (Grain De 
Cuir Shop) ศูนยรวมสินค าแบรนด เนม ช้ันนําราคาถู ก อาทิ เชน  Rimowa, 
Samsonite, Longchamp, Tumi, Kipling, Michael Kors, Coach, Lancel, 
Karl Lagerfeld, Lacoste, Guess 



 

  
 

 

 

นําทานเดินทางสู เมืองลีล (Lille) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 40 นาที) เปน
เมืองหลวงของแควนนอร ปาดกาแล ต้ังอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศ
ฝรั่งเศส (France) ติดกับชายแดนประเทศเบลเยี่ยมและใกลกับชายแดนประเทศ
อังกฤษ เมืองหลวงแหงน้ีจึงมีกลิ่นอายของอังกฤษผสมเบลเยี่ยม นอกจากน้ันยังถูกจัด
อันดับใหเปนเมืองหลวงขนาดใหญที่สุดอันดับที่ 4 ของประเทศฝร่ังเศส รองลงมาจาก
ปารีส ลียงและมารแซรเอกลักษณอันสวยงามและโดดเดนของเมืองลีล คือเสนหของ
บานเรือนแบบเกา โบสถที่มีการตกแตงอยางสวยงาม และที่น่ียังโดดเดนในเร่ืองศิลปะ
รวมสมัยดวยสถาปตยกรรมแบบโบซารหรือวิจิตรศิลป� 
นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินรูล เดอ บีทธูน (Rue de Bethune) เปนถนนคนเดิน
พิเศษที่ ต้ังอยูในใจกลางเมือง อันเปนถนนชอปปم�งหลักของเมืองลีล มีประวัติอัน
ยาวนาน โดยเร่ิมเปดตัวต้ังแตในป ค.ศ. 1608 สินคาที่น่ีลวนมีแตสินคานาสนใจ โดย
สวนใหญจะเปนเสื้อผาและสินคาแนวสตรีทเกๆ เทหๆ สินคาแฮนดเมคแบรนดทองถิ่น 
สินคาศิลปะอารตๆ ของที่ระลึกและของฝากรวมไปถึงโปสการด นอกจากสินคาที่วาง
เรียงรายสองฝم�งถนนแลว ยังประปรายไปดวยดนตรีและการโชวผลงานตางๆ ของ
ศิลปนอิสระใหไดชมกันในบางคร้ังดวย อีกทั้งยังมีรานอาหารและรานคาหลายรานที่
เปดใหบริการดวยเชนกัน 

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



 

  
 

 

 

วันที่สี่ เมืองลีล ประเทศฝรั่งเศส - เมืองบรูจจ ประเทศเบลเย่ียม - จัตุรัสเดอะมารค - 
หอคอยแหง เมืองบรูจจ - ศาลาวาการเมืองบรูจจ - เมืองเกนต - หอคอยเบลฟ
ราย แหงเมืองเกนต - โบสถเซนตบราโว - ยานเมืองเกา ปาเตอรชอลล - เมือง
แอนทเวิรป - ตลาดโกรท มารค - ศาลาวาการเมืองแอนทเวิรป - โบสถแหงเจา
หญิง - เมืองบรัสเซลส - อะตอมเมียม - จัตุรัสกรองด ปลาซ - โบสถจัค เซอร 
คอรเดนเบิรก  (B/-/-) 

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

ประเทศเบลเยียม (Belgium) ตัวเมืองต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ 
ทางตอนเหนือของเมืองมีลําน้ําที่ใชในการคมนาคมรอบๆได ทําใหบรูจจเปนที่รูจัก 
และ ไดรับการขนาดนามวา "เมืองมรดกโลกเกาแกสีลูกกวาด (World Heritage 
City, Candy Color) หรือ เวนิสเหนือ (Venice of North)" ศูนยประวัติศาสตร
ของเมือง ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 2000 

 นําทานเดินทางสู จัตุรัสเดอะมารค (The Markt Square) ต้ังอยูใจกลางเมอืง มีทั้ง
อาคารหนาจั่วสีสดสวยงาม หอระฆังสูงลิ่ว รานคามากมาย ทําให ดูคึกคักอยู
ตลอดเวลา ตรงกลางจตุรัสมีอนุสาวรียของฮีโรสองคนคือ Pieter de Coninck และ 
Jan Breydel ทั้งคูเคยเปนแคพอคาธรรมดาๆ แตวาไดลุกขึ้นมาตอตานการปกครอง
ของดยุกแหงเบอรกันดีไดสําเร็จ ชาวเมืองจึงรวมกันสรางอนุสาวรียไวเปนที่ระลึกถึง
อิสรภาพชวงสั้นๆของเมืองบรูชไว ผานชม หอคอยแหง เมืองบรูจจ (Belfry of 
Bruges) หอคอยสูงเดนกลางจัตุรัสบรูชแหงน้ีมีความสูงถึง 83 เมตร เปนสัญลักษณ
แหงอํานาจและอิสรภาพของชาวบรูชในชวงยุคกลาง บนหอคอยเปนที่เก็บระฆังมากถึง 
57 ใบ ระฆังใบที่มีช่ือเสียงที่สุดมีช่ือวา Victory Bell มีขนาดกวาง 2 เมตร หนัก
ประมาณหกตัน และ ยังเปนที่ ต้ังของ ศาลาวาการเมืองบรูจจ (Town Hall of 
Bruges) ตัวอาคารมีการตกแตงอยางหรูหรา เพราะวาในอดีตเมืองน้ีทํามาคาขาย



 

  
 

 

 

คลอง ตัวอาคารสรางดวยสไตลโกธิคอันแข็งแกรง ปจจุบันที่น่ีก็ยังทําหนาทีเ่ปนศาลาวา
การเมืองของเมืองสวยแหงน้ีอยู บริเวณรอบๆตัวจตุรัสยังประกอบไปดวยอาคารที่
ตกแตงอยางสวยงามไมแพจตุรัสมารค ที่น่ีมักจะใชเปนสถานที่จัดงานสําคัญตางๆของ
เมืองบรูช มีรานคาจําหนายสินคาพื้นเมืองมากมาย โดยเฉพาะรานขายผาลูกไมที่มี
ช่ือเสียงของเมือง 

 นําทานเดินทางสู เมืองเกนต (Ghent) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เปนเมือง
ที่ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมสมัยใหมและสถาปตยกรรมในยุคกลางไดอยางลง
ตัว ของประเทศเบลเยี่ยม ไมวาจะเปนโบสถ อนุสาวรีย และพิพิธภัณฑ ที่ไดรับการ
อนุรักษไวเปนอยางดีต้ังแตสมัยกอน นอกจากน้ีวิวทิวทัศนริมแมน้ําไลย (Leie) และ 
สเก็ตต (Scheldt) ยังเปนที่กลาวขานวาสวยงามราวภาพวาด ผานชม หอคอย แหง
เมืองเกนต (Belfry of Ghent) หอระฆังสูงตระหงานเอกลักษณของเมืองเกนต ถูก
สรางขึ้นตั้งแตตนศตวรรษที่ 14 ในสมัยกอนมีจุดประสงคเพื่อใชในทางศาสนา และเปน
หอสังเกตการณเทาน้ัน แตตอมาก็ไดมีการปรับเปลี่ยนใหมีบทบาทสําคัญตอชาวเมือง
มากขึ้น ไมวาจะเปนการตีระฆังเพื่อประกาศการเปดตลาด เตือนวามีการโจมตี และ
เพื่อบอกเวลา ซึ่งเราจะไดยินเสียงระฆังกวา 50 ใบ ดังกองพรอมกันเมื่อมีเหตุการณ
สําคัญๆ สําหรับเมืองน้ี  นําทาน ผานชม โบสถ เซนตบราโว  (St. Bravo's 
Cathedral) โบสถใหญสําคัญแสนสวยงามของเมือง ไฮไลทสําคัญของโบสถก็คือ
แทนบูชา “Adoration of the Mystic Lamb” ที่โดงดังมาก รูปภาพของ Virgin 
Mary , Christ the King และ Deesis ถูกวาดไวอยางสวยงาม ทั้งหนาตางกระจก
สีสันสวยงามเปนรูปบุคคลที่มีความสําคัญของศาสสนาคริสต  

 นําทาน ผานชม ยานเมืองเกา ปาเตอรชอลล (Patershol Old Town) ยานแสน
สวยของเมืองเกนต ที่คละเคลาไปดวยบานพัก รานอาหาร รานคาและรานกาแฟ
มากมาย คือยานที่เกาแกที่สุดของเมือง สังเกตไดจากภาพหนาบานของแตละบานก็
พอจะสัมผัสไดถึงกาลเวลาที่ผานมายาวนาน  

  



 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําทานเดินทางสู เมืองแอนทเวิรป (Antwerp) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

เมืองใหญอันดับ 2 รองจากเมืองบรัสเซลส ของประเทศเบลเยี่ยม เมืองแอนทเวิรป
เปนที่รูจักกันวาเปนศูนยกลางการคาเพชรระดับโลก เพชรเกือบ 70% มีการซื้อขายกัน
ที่เมืองแหงน้ี นอกจากน้ียงัโดดเดนทั้งเร่ืองแฟช่ันแนวอาว็อง-การด และสถาปตยกรรม
สไตลโกธิคอีกดวย 

  นําทานเดินทางสู ตลาดโกรท มารค (Grote Markt) ยานธุรกิจการคาสําคัญของ
เมือง สามารถเพลิดเพลินไปกบัการชอปปم�งและแวะชิมขนมหวานแสนอรอยรวมทั้งราน
ขายช็อคโกแลตที่มีช่ือเสียงมากมาย หรือ เลือกน่ังรับประทานอาหารอรอยๆ ตามดวย
การจิบเบียรชิวๆ ชมบรรยากาศโดยรอบ ก็เปนอีกตัวเลือกที่นาสนใจไมแพกัน 
นอกจากตลาดแลว ความใหญโตของ ศาลาวาการเมืองแอนทเวิรป (City Hall of 
Antwerp) ซึ่งต้ังตระหงานอยูทางทิศตะวันตก ก็เปนสิ่งที่ดึงดูดนักทองเที่ยวได



 

  
 

 

 

มากมายเชนกัน เปนสถาปตยกรรมเรเนสซองสที่ผสมผสานสไตลเฟลมิชเขากับอิตา
เลียนไดอยางลงตัว ผานชม โบสถแหงเจาหญิง (Cathedral of Our Lady) เปน
โบสถสไตลโกธิคขนาดใหญที่สูงที่สุดในประเทศเบลเยียม เปนที่เลื่องลือถึงถึงความ
งดงามที่ถกูประดับตกแตงอยางวจิิตรตระการตา ไมวาจะเปนตัวโบสถ ซุมประตู รูปปم�น 
ทางเดิน เรียกไดวาทุกอยางงดงามไรที่ติ ดานในมีจัดแสดงผลงานศิลปะของปเตอร 
พอล รูเบ็น (Peter Paul Rubens) ซึ่งเปนศิลปนช่ือดัง ชาวแอนทเวิรป รวบรวมใหผู
ช่ืนชอบศิลปะไดชมกันที่โบสถแหงน้ี  
นําทานเดินทางสู เมืองบรัสเซลส (Brussels) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)  
เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม (Belgium) ต้ังอยูในทวีปยุโรปตะวันตกเฉียง
เหนือ เปนประเทศเกาแกที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 1,000 ป ประเทศเล็กๆแสน
สวยงาม เหมือนอยูในยุโรปยุคกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนติก จึงเปนประเทศที่
มีคูบาวสาวนิยมมาฮันนีมูนกันมากที่สุด ดวยตึกรามบานชองและสถาปตยกรรมสําคัญ
ตางๆ เชน มหาวิหาร หอระฆัง ซึ่งยังคงไวดวยความงดงาม วิจิตรแบบศิลปะแบบโกธิ
คอยางครบถวน นอกจากน้ีเมืองบรัสเซลส ยังเปนที่ ต้ังของสถานที่ราชการที่มี
ความสําคัญของสหภาพยุโรป เชน สํานักงานใหญของสหภาพยุโรป และ Nato  

 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ อะตอมเม่ียม (Atomium) อาคารไฮเทคแหงน้ี มี
ความสูง 330 ฟุต ประกอบดวยวัตุทรงกลม 9 ลูก แตละลูกมีเสนผาศูนยกลางขนาด 
18 เมตร รวมน้ําหนักเบ็ดเสร็จแลว 2,400 ตัน ใชเวลา 18 เดือน ในการออกแบบ
นานพอๆกับระยะเวลาการสราง ภายในลูกกลมๆของอะโตเมียมแบงเปน จุดชมวิว 
หองอาหาร หองแสดงนิทรรศการ และตรงแกนกลางใหบริการดวยลิฟทที่วากันวาเปน
ลิฟทที่เร็วที่สุดในยุโรป สถานที่แหงน้ีสะทอนถึงความกาวหนาของมวลมนุษยชาติใน
ศตวรรษที่ 20 และการฟم�นฟูเศรษฐกิจโลกหลังความบอบช้ําจากสงคราม โดยมีการจัด
งาน เอ็กซโป 1958 เมื่อวันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 1958 เพื่อแสดงศักยภาพทาง
เทคโนโลยีของสหภาพยุโรป 



 

  
 

 

 

นําทานเดินทางสู จัตุรัสกรองด ปลาซ (Grong Plas) หรือที่จะเรียกกันอีกอยางวา 
จัตุรัสแกรนด พาเลส (Grand Palace) ต้ังอยูใจกลางเมืองบรัสเซลล เปนสถานที่
ทองเที่ยวอันดับหน่ึงของประเทศเบลเยียม ไดช่ือวาเปนจตุรัสที่มีความสวยงามมาก
ที่สุดของทวีปยุโรป แวดลอมไปดวยอาคารเกาแก สถาปตยกรรมแบบบาร็อค , โกธิค 
และ นีโอโกธิค เรียกวาเปนจุดรวมของบรรดาสถาปตยกรรมแนวตางๆ ซึง่อาคารสวน
ใหญน้ันจะสรางมาต้ังแตสมัยยุคกลาง โดยแตละอาคารที่ลอมรอบจัตุรัสแหงน้ีอยูจะมี
ความสูงสงางามเปนอยางยิ่ง อดีตอาคารเหลาน้ีเคยถูกทําลายดวยน้ํามือของทหาร
ฝร่ังเศสที่ใชปนใหญยิงทําลายทิ้ง หลังจากที่กองทัพฝร่ังเศสพายเเพอยางยับเยินที่
สงครามวอเตอรล ูดวยความวิจิตรงดงาม ทําให ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดก
โลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1998 ผานชม อาคารที่
เปนจุดทองเที่ยวที่มีความสวยงามและนาสนใจอยาง โบสถจัค เซอร คอรเดนเบิรก 
(Jacques Sur Coudenberg) ที่สรางมาต้ังแตยุคศตวรรษที่ 18 นอกจากน้ีแลว
บริเวณแหงน้ีจะมกีารจัดงานเทศกาลสําคัญๆตางๆของประเทศเบลเยียมอีกดวย ถือได
วาเปนศูนยกลางของประเทศเลยก็กลาวได 

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํา่ เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทวัรให 
คําแนะนํา ** 

 นําคณะเขาสูที่พัก Ibis Brussels Airport, Brussel, Belgium หรือ
เทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

 

วันทีห่า เมืองบรสัเซลส ประเทศเบลเย่ียม - เมืองลกัเซมเบิรก ประเทศลักเซมเบริก - 
ยานเมืองเกาเมืองลักเซมเบิรก - สะพานสมัยโรมัน - โบสถโนเตรอะดาม - เมือง
โคโลญ ประเทศเยอรมัน - มหาวหิารแหงเมืองโคโลญ                        
(B/L/D)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองลักเซมเบิรก (Luxembourg) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 

ช่ัวโมง 40 นาที) ประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) เมืองที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก
ที่สุดแหงหน่ึงของทวีปยุโรป มีพื้นที่ประมาณ 2,586 ตร.กม.  
นําทาน ผานชม ยานเมืองเกาเมืองลักเซมเบิรก (Old Town Luxemburg) เมือง
แหงแกรนดดยุค ผานชม สะพานสมัยโรมัน (Bridge of Roman) , โบสถโน
เตรอะดาม เมืองลักเซมเบิรก (Notre-Dame de Luxembourg) ประติมากรรม
สําริดของแกรนดดัชเชส ชารล็อตต ศาลาวาการเมืองลักเซมเบิรก พระราชวังที่ประทับ
ของแกรนดดยุค อาคารรัฐสภา โบสถเซนตไมเคิล และ ป�อมปราการสมัยโรมัน ทานจะ
ไดสัมผัสวิวทิวทัศนที่สวยงามของบานเรือนสมัยเกาที่ต้ังเรียงรายอยูตามแนวเขา 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

 

 นําทานเดินทางสู เมืองโคโลญ (Cologne) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 40 
นาที) เมืองสําคัญริมแมน้ําไรน และเปนเมืองใหญอันดับ 4 ของ ประเทศเยอรมัน 
(Germany) ศูนยกลางทางการคา งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเปนแหลงผลิต
น้ําหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือช่ือ   

 นําท าน ถายรูป เป นที่ ระลึก  กับ  มหาวิหารแห งเมืองโคโลญ  (Cologne 
Cathedral) เร่ิมกอสรางต้ังแตป 1248 แตมีปญหาใหตองหยุดพักการกอสรางไป 
จึงตองใชเวลากวา 600 ปจึงสรางเสร็จสมบูรณ และสรางเสร็จในป 1880 มหาวิหาร
โคโลญเปนศาสนสถานของคริสตศาสนาโรมนัคาทอลิก นับเปนวิหารที่ใหญและสูงที่สุด
ในโลกในสมัยน้ัน ลักษณะสถาปตยกรรมแบบกอธิก เปนหอคอยแฝดสูง 157 เมตร 
กวาง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรางเพื่ออุทิศใหนักบุญปเตอร และพระแมมารี 
ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก 
เม่ือป ค.ศ. 1996 

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



 

  
 

 

 

วันที่หก เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน - หมูบานกีธูรน ประเทศเนเธอรแลนด - ลองเรือ
ชมความสวยงามโดยรอบของหมูบานกีธูรน - เมืองอัมสเตอรดัม - จัตุรัสดัมส
แควร - ยานงานศิลป�และของเกา - ยานคาลเวอรสตรัสและเลเซสสตรัส - 
ศูนยการคาคาลเวิลโทล  (B/-/-)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู หมูบานกีธูรน (Giethoorn) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 
10 น าที ) ห มู บ าน ในฝ นที่ ป ร าศ จากถนน  ของ  ป ระ เท ศ เน เธอ ร แ ลน ด  
(Netherlands) ใชการโดยสารผานทางเรือบนคลองรอบหมูบานเทาน้ัน มีช่ือเสียง
เปนที่รูจักกันดีในฐานะ "เวนิสแหงเนเธอรแลนด (Venice of Netherland) " จาก
การที่เปนหมูบานปราศจากถนน แตตองเดินทางผานคลองซึ่งมีความยาวราว 7.5 
กิโลเมตร และมีสะพานเช่ือมเพื่อใชเปนทางเดินติดตอกันภายในหมูบานกวา 180 
สะพาน ซึ่งกวาจะมาเปนหมูบานแสนสวยที่เราเห็นอยูทุกวันน้ี ที่น่ีถูกคนพบโดยชาว
เมดิเตอรเรเนียนเมื่อป 1230 ในขณะน้ันมีซากเขาแพะกองอยูเต็มไปหมด จึงไดตั้งช่ือ
วา " เกยเธนฮอรน " ซึ่งหมายถึง เขาแพะ แตเมื่อเวลาผานไปเร่ือยๆ ก็ออกเสียงเพี้ยน
จนกลายมาเปน " กีธูรน " ในที่สุด สวนสาเหตุของแมน้ําทั้งหมดซึ่งอยูทีน่ี่ก็เลาตอกันมา
วา เปนเพราะในอดีตที่น่ีเคยถูกใชเปนเหมืองขุดถานหินเลนมากอน และรูที่ถูกขุดน้ันก็
กลายมาเปนทางใหน้ําไหลเขามา และคนในสมัยกอนก็ใชสายน้ําเหลาน้ีเปนทางขนสง
ถานหินเลนในที่สุด นําทาน ลองเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมูบานกีธูรน 
(Giethoorn Boat) (ใชเวลาลองเรือประมาณ 30 นาที) ** รอบของการลองเรือ
อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีที่เรือไมสามารถลองได ไมวากรณี
ใดก็ตาม เชน สภาพภูมิอากาศไมเอื้ออํานวย เรือปดใหบริการกะทันหันโดยไม
แจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวน
ใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทน
เรียบรอยแลวทั้งหมด ทั้งน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปนสําคัญ 
** 



 

  
 

 

 

นําทานเดินทางสู เมืองอัมสเตอรดัม (Amsterdam) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 
นาที) เมืองหลวงของประเทศเนเธอรแลนด ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําอัมสเติล (Amstel) เร่ิม
กอต้ังประมาณคริสตศตวรรษที่  12 ปจจุบันเปนเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศ
เนเธอรแลนด เปนเมืองศูนยกลางทางประวัติศาสตรที่สําคัญแหงหน่ึงของทวีปยุโรป 
โดยเฉพาะชวงคริสตศตวรรษที่ 17 ซึ่งเปนชวงยุคทองของเนเธอรแลนด ถึงแมเมือง
อัมสเตอรดัมจะเปนเมอืงหลวงของประเทศ แตศูนยกลางของหนวยงานรัฐบาลน้ันอยูที่
เมืองเฮก  
นําทานเดินทางสู จัตุรัสดัมสแควร (Dam Square) จัตุรัสแหงน้ีต้ังอยูใจกลางเมือง 
เรียกไดวาเปนแลนดมารคของอัมสเตอรดัมกันเลยทีเดียว  เปนที่ต้ังของสถานที่สําคัญ
ทางประวัติศาสตรของเนเธอรแลนดหลายแหง อาทิเชนพระราชวังหลวง (Royal 
Palace) อนุสรณสถานสงคราม (War Mermorial) โบสถใหม(New Church) และ
อนุสาวรียแหงเสรีภาพ รูปทรงกรวยสีขาว ซึ่งสรางขึ้น เพื่อเปนอนุสรณแกผูที่เสียชีวิต
ในสงครามโลกคร้ังที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

 

นําทานเดินทางสู ยานงานศิลป�และของเกา (Spiegelkwartier) ที่น่ีเปนสถานที่
สําหรับผูรักงานศิลปะ เพราะเปนแหลงขายงานศิลป�และสินคาเกาแกทั้งหลาย ดังน้ันถา
คุณเปนนักช็อปที่มองหาของที่มีประวัติศาสตรหรือประวัติความเปนมา ที่น่ีคือแหลงที่
ใชสําหรับคุณ 
นําทานเดินทางสู ยานคาลเวอรสตรัสและเลเซสสตรัส (Kalverstraat and 
Leidsestraat) เปนถนนสายหลักของการชอปปم�งของเมืองอัมสเตอรดัม โดยราน
เส้ือผาสวนมากจะเปนรานแบรนดทั่วไปที่คุณสามารถพบเห็นไดตามเมืองหลักๆทั่วโลก 
นอกจากน้ีก็ยังมีรานเสื้อผาแบรนดเนมราคาแพงต้ังอยูบางเชนกัน โดยสถานที่ที่ดีที่สุด
สําหรับการมองหารานเส้ือผาทุกยี่หอ คือ นําทานเดินทางสู ศูนยการคาคาลเวิลโทล 
(Kalvertoren) เพราะไมวาคุณจะคิดถึงแบรนดอะไร ที่น่ีก็ลวนมีอยางที่คุณตองการ 

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํา่ เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทวัรให 
คําแนะนํา ** 

 นําคณะเขาสูที่พัก NH Naarden, Amsterdam, Netherland หรือ
เทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
 

 

 

วันที่เจ็ด เมืองอัมสเตอรดัม - หมูบานกังหันลม ซานส สคันส - เมืองอัมสเตอรดัม -  
ลองเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี - โรงงานผลิตเบียร
ไฮเนเกน - พิพิธภัณฑแหงชาติ เมืองอัมสเตอรดัม - ทาอากาศยานนานาชาติ
อัมสเตอรดัม สคิปโฮล เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด - ทาอากาศยาน
นานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  (B/-/-)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู หมูบานกังหันลม ซานส สคันส (Zaanse Schans) (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 30 นาท)ี ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑเปดของประเทศเนเธอรแลนด ทาน
สามารถเขาชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวดัชต ที่ใชกังหันลมกวารอยแหง ในงาน
อุตสาหกรรมมาต้ังแตศตวรรษที่ 17-18 โดยทําหนาที่ผลิตน้ํามันจากดอกมัสตารด 
กระดาษ งานไม นอกจากน้ีภายในหมูบานแหงน้ียังมีพิพิธภัณฑที่นาสนใจ อาทิ 
พิพิธภัณฑเบเกอร่ี ชีสฟารม นาฬิกา รานขายเคร่ืองกาแฟและชาคุณภาพมากมายให
เลือกซื้อเปนของฝากของทีร่ะลึก ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1997 

 นําทานเดินทางสู เมืองอัมสเตอรดัม (Amsterdam) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 
นาที)  

 นําทาน ลองเรือหลังคากระจก (Lover Boat) เพื่อชมบานเรือน และ วิถีชีวิตความ
เปนอยูแบบชาวดัชตที่สรางมาต้ังแตศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณพิเศษจะเปนอาคาร
ทรงแคบที่มีตะขออยูช้ันบนสุดของอาคาร เอาไวสําหรับขนเฟอรนิเจอรเขาบาน 
ระหวางลองเรือผานบานเรือนแพที่อยูริมคลองที่มีอยูมากถึง 2,500 หลัง แลวไปชม
เขตที่เกาแกที่สุดของเมืองอัมสเตอดัม ชมตึกรามบานชองที่ ต้ังอยูริมคลองอันมี
เอกลักษณที่สวยงามแปลกตา ซึ่งบานริมคลองเหลาน้ีจะมสีวนหนาบานไมกวางมากนัก 
และสรางตามแบบสถาปตยกรรมสเปนผสมกับเรอเนสซองสตัวตึกใชอิฐแดงกอแบบไม
ฉาบปูน ตกแตงเปนภาพปูนปم�นเทพเจากรีกอยางสวยงาม และหนาจั่วมีไมยื่นออกมา 
เพื่อแขวนลอกไวสําหรับขนสิ่งของเขาบานทางหนาตาง เพราะหนาบานแคบและประตู



 

  
 

 

 

ก็ เล็ก  ดูแปลกตาที่ ไมสามารถหาชมที่ ไหนได  ** รอบของการลองเรืออาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีที่เรือไมสามารถลองได ไมวากรณีใดก็
ตาม เชน สภาพภูมิอากาศไมเอ้ืออํานวย เรือปดใหบริการกะทันหันโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวน
หนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลว
ทั้งหมด ทั้งน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปนสําคัญ ** 
นําทานเดินทางสู สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี (Diamonds and Jewelry 
Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผูชํานาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให
เปนอัญมณีที่มีคาที่สุด มีช่ือเสียงที่สุดในโลก ดวยผลงานที่มีช่ือเสียงไปทั่วโลก คือฝมือ
การเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชัยมงกุฎเพชร “โคอินอร” ของสมเด็จพระราชินี 
อลิซาเบธแหงประเทศอังกฤษ ก็เปนผลงานจากที่น่ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

 

 นําทาน ถายรูป เปนที่ ระลึก  กับ  โรงงานผลิต เบียรไฮ เนเกน  (Heineken 
Experience) ตนกําเนิดของเบียรไฮเนเกนอยูที่ เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศ
เนเธอรแลนด กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1864 ปจจุบันไฮเนเกนเปนบริษัทผลิตเบียรรายใหญ
ที่สุดอันดับ 3 ของโลก เปนเบียรที่มีคุณภาพและรสชาติดีที่สุด การันตีดวยรางวัล
มากมาย ตอมาโรงงานผลิตเบียรไฮเนเกนไดปดตัวลง และถูกดัดแปลงเปนพิพิธภัณฑ
ใหนักทองเที่ยวไดเย่ียมชมแทน โดยภายในจะจัดแสดงประวัติต้ังแตกอตั้งโรงเบียรแหง
น้ีขึ้นมา และจําหนายของทีร่ะลึกเกี่ยวกบัเบียรไฮเนเกนใหเลือกซื้อมากมาย ** คาบัตร
เขาชม โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน ประมาณ 22 ยูโร (EUR.) หรือ คํานวณเปน
เงินไทย ประมาณ 770 บาท (THB.) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับประเภทของบัตร ** 
นําทาน ถายรูปเปนที่ ระลึก  กับ  พิ พิ ธภัณฑ แห งชาติ  เมืองอัมสเตอรดัม 
(Rijksmuseum) สถานที่ที่รวบรวมงานศิลปะของจิตรกรชาวดัตชที่ใหญที่สุดในโลก 
เปดใหนักทองเที่ยวเขาเย่ียมชมมานานนับ 10 ปแลว มีจัดแสดงผลงานของเหลาจิตร
กรมากมาย เชน ผลงานของ Rembrandt , Frans Hals , และ Johannes 
Vermeer ซึ่งมีมากกวา 8,000 ผลงาน ** คาบัตรเขาชม พิพิธภัณฑแหงชาติ 
เมืองอัมสเตอรดัม ประมาณ 18 ยูโร (EUR.) หรือ คํานวณเปนเงินไทย ประมาณ 
630 บาท (THB.) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับประเภทของบัตร ** 

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํา่ เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว โดยมีหัวหนาทวัรให 
คําแนะนํา ** 

นําทานเดินทางสู  ทาอากาศยานนานาชาติอัมสเตอรดัม สคิปโฮล เมือง
อัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax 
Refund) มีเวลาในการเลือกซือ้สินคาในรานคาปลอดภาษี หรือ รานอาหาร 

20.25 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบ ีประเทศสหรัฐ
อาหรบัเอมิเรตส โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY078 

** ใชเวลาบนิประมาณ 6 ช่ัวโมง 10 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
 



 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่แปด ทาอากาศยานนานาชาติอาบ ูดาบี เมืองอาบู ดาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
- ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  (-/-/-)  

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

08.50 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย
สายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY408 

** ใชเวลาบนิประมาณ 5 ช่ัวโมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
18.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพและความประทับใจ 
 
 



 

  
 

 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผูใหญ 
หองละ 
2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี

เตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กไมมี
เตียง 

(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวม 

ตั๋ว 

14 - 21 มีนาคม 2563 

14MAR EY405 BKK-
AUH 18.05-22.10 
15MAR EY031 AUH-
CDG 02.20-07.00 
20MAR EY078 AMS-
AUH 20.25-05.55+1 
21MAR EY408 AUH-
BKK 08.50-18.05 

39,999 39,999 39,999 9,999 26,999 

09 - 16 พฤษภาคม 
2563 

(14 พ.ค. วันอัฏฐมีบูชา) 

09MAY EY405 BKK-
AUH 18.25-21.45 
10MAY EY031 AUH-
CDG 02.15-07.40 
15MAY EY078 AMS-
AUH 21.35-06.10+1 
16MAY EY408 AUH-
BKK 08.45-18.25 

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

30 พ.ค. - 06 มิ.ย. 
2563 

(03 มิ.ย. วันเฉลิมฯพระ
ราชินี) 

30MAY EY405 BKK-
AUH 18.25-21.45 
31MAY EY031 AUH-
CDG 02.15-07.40 
05JUN EY078 AMS-
AUH 21.35-06.10+1 
06JUN EY408 AUH-
BKK 08.45-18.25 

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



 

  
 

 

 

 
** อัตรานี้ ไมรวม คาทปิคนขับรถ หัวหนาทวัร และมคัคุเทศกทองถิ่น (หากม)ี ** 
 
** อัตรานี ้ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการยื่นวีซาทองเที่ยว ประเทศฝร่ังเศส ทานละ 
ประมาณ 3,500 บาท 
สําหรับการยื่นวีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนาํสงหนงัสือเดินทางเขาสถานทูต เพื่อ ใชเวลาพิจารณา
อยางนอย 15-20 วันทาํการ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทติย ทั้งนีข้ึ้นอยูกับจาํนวนของ
ผูสมคัรในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขออนุญาตใชหนงัสือเดินทางเพื่อ
เดินทางได ไมวากรณีใดกต็าม (ดึงเลมออกมาใชระหวางกระบวนการพิจารณา) หากจําเปน 
สถานทตูอาจจะปฏิเสธผลการสมคัรของทาน และ สงหนังสือเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วนัทําการ 
เปนอยางนอย ในลําดับตอไป จากนั้นระยะเวลาคงเหลือกอนวันเดินทางไมเพียงพอสําหรับยื่นวีซา
คร้ังใหม การยกเลิก และ คืนเงิน จะเปนไปตามเงือ่นไข ทกุกรณี และ หากทานใหทางบริษัท
ดําเนินการขอวีซาให รวมไปถงึ กรณีทีท่านขอเอกสารจากทางบริษทัไปเพื่อดําเนินการขอวีซาดวย
ตนเอง และทานไดรับวีซาเรียบรอย ทานจะไมสามารถยกเลิกทัวรไดทุกกรณี ไมวาระยะเวลา
คงเหลือ จะมากกวา 45 หรือ 55 วัน กต็าม ** 
 
** อัตราคาบริการ สาํหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 15,000 บาท 
** 
 
** หากทานทีต่องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัว เคร่ืองบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณาสอบถาม
ที่เจาหนาที่ทกุคร้ังกอนทําการออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท 
หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ** 
 



 

  
 

 

 

** อัตราคาบริการนี้ จาํเปนตองมผีูเดินทาง จาํนวน 25 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณทีี่มผีู
เดินทางไมถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ
เปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) ** 
 
** กรณผีูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวา
เหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง และ ไมวามื้อใดมื้อหนึง่ ทางบริษทัขอใหทานผูเดินทางกรุณาเตรียมอาหาร
สวนตัวของทานมาเพิม่เติมขณะมื้ออาหาร เนือ่งจากรานอาหารแตละรานจะมีขอจาํกัดเร่ืองของ
วัตถดิุบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผดัผกั ขาวผดั และ บะหมี่กึง่
สําเร็จรูป เทานั้น กรณีที่ทานมีความประสงคที่จะสั่งเมนูนอกเหนือขางตน ผูเดินทางจะตองชําระ
คาใชจายเพิม่เตมิในสวนน้ีดวยตนเอง **  
 
** รานคา เอาทเล็ท ศูนยการคา ในทวีปยุโรปสวนใหญ จะปดทําการในวันอาทติย หากมีโปรแกรม
ที่สถานที่ดังกลาวตรงกับวันอาทติย ทางบริษทัอาจจําเปนตองปรับเปล่ียนโปรแกรมไดตามความ
เหมาะสม และหากไมสามารถปรับเปล่ียนได ไมวากรณีใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถ
คืนคาใชจาย หรือ ชดเชยส่ิงใดเปนการทดแทนไดทกุกรณี เน่ืองจากเงือ่นไขของบัตรโดยสาร และ 
ชวงวันเดินทางที่จะตองเปนไปตามกาํหนดการเทานั้น ** 
 
** การเดินทางทองเที่ยวในทวีปยุโรปสวนใหญ จําเปนจะตองเดินเทาเพื่อเขาถึงสถานทีบ่างจุด และ 
อาจเปนระยะทางที่คอนขางไกลจากจดุที่รถสามารถจอดได ขอใหทุกทานเตรียมรางกาย และ 
อุปกรณ เชน รองเทาที่สามารถเดินไดสะดวกสวนบุคคล ใหพรอมสาํหรับการเดินทาง เพื่อประโยชน
สูงสุดของผูเดินทางเอง รวมถงึผูเดินทางสูงอายุ และ ผูโดยสารที่ใชรถเข็น ทานจําเปนจะตองมผีูรวม
เดินทางดวย เพื่อคอยดูแลเปนพิเศษเอง และสถานที่บางจดุ ทานอาจไมสามารถเขาชมได ไมวา
กรณีใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย หรือ ชดเชยส่ิงใดเปนการทดแทนได
ทุกกรณี ** 
 



 

  
 

 

 

** ทางบริษทัขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุกขอ ** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) ไมสามารถ
เล่ือน เปล่ียนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได 
 คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Etihad Airways 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบินได ทานละ 2 ช้ิน โดยมีน้ําหนักรวมกันไมเกิน 
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) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม
อ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พัก
ไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน ถายรูป
เปนที่ระลึก หรือ ผานชม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริงอีกคร้ัง  
 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
กรณีตองการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
 
 
 



 

  
 

 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท
ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ
รายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคาบริการจากหัวหนา
ทัวรกอนการใชบริการทุกคร้ัง) 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 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 คํานวนเปนเงินไทย
ประมาณ 1,575 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน 
 คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศฝรั่งเศส ทานละ ประมาณ 3,500 
บาท ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ ธรรมเนียมของแตละประเทศ (เฉพาะ
คาธรรมเนียมวีซาและคาบริการสวนน้ีขอความกรุณาลูกคาผูเดินทางถือไปจายในวันที่ ย่ืน
เอกสาร สแกนน้ิว กับเจาหนาที่ของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจาหนาที่ไปดูแล และ อํานวย
ความสะดวกในวันน้ัน) 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยว กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระเงิน

มัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 
กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะ
เดินทางในพีเรียดเดมิ ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกคร้ัง กรณีที่คณะเต็ม มี



 

  
 

 

 

คิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลกูคารายถัดไป เปนไปตามระบบ 
ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคา
พิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยว กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวา
สวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง 
กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัทไมไดรับเงินตาม
เวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยว
สละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันท ี

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมา
ที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลงนาม
ดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู
เดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆทั้งหมด 
พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 



 

  
 

 

 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรง
กับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ
เดินทางไมนอยกวา 55 วัน ** 

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

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรียม 
การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่พัก เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไม
มีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผู
เดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 
เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิม่ขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดนิทาง ตามความตองการ) 
โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวี
ซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี
นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกาํหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีทีจ่ะ
ใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณี
น้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบัตรโดยสารบางสวน 



 

  
 

 

 

สวนใดสวนหน่ึงได และ หากสามารถคืนได (Refunds) จําเปนไปตามกระบวนการของสายการ
บิน โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เปนอยางนอย 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

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 และบางโรงแรม
อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพกั 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียงใหญ กับ 1 
เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง (Twin/Double) 
และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

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

หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายที่พักเปนเมืองใกลเคียงเปน
การทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 



 

  
 

 

 

ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั การย่ืนคาํรองขอวซีา ที่ทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยย่ืนรับคํารองขอวีซา เพ่ือสแกนลายน้ิวมือ

ทุกทาน  
2. ระยะเวลาในการพจิารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเปนอยางนอย (ไม

รวมเสาร-อาทิตย ในบางกรณี) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผู ได รับ

กําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทานั้น หากทานไม
สะดวกมาดําเนินการยื่นวซีาวนัใดบาง รวมไปถึงมคีวามจําเปนตองใชหนังสือเดินทางเพื่อกิจธรุะ
สวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึ่งอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซึ่งอาจทําให
ใหมีผลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการพิจารณาที่สถานทูต) ทาน
จําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ตั้งแตขั้นตอนการจอง หรือ กอนชําระเงินมัดจํา พรอมแจงวัน 
และ เวลาที่ทานสะดวกจะยื่นวีซามากอน แผนกวีซาจะประสานงานใหอีกคร้ัง หากมีคิวยื่นวาง
ชวงที่ทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีที่สุดทีจ่ะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเปนกรณี
พิเศษ แตทั้งน้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษตางๆ จําเปนตองมีคาใชจายเพิ่มเติม ทานสามารถ
เลือกซื้อ 

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

** การบริการพิเศษน้ียังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทั้งหมด ** 
ประเทศที่ ท านสามารถเลือกซื้ อบ ริการพิ เศษ น้ี ได  ได แก  อั งกฤษ  อิตาลี  ฝรั่ ง เศส 
สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทาน้ัน  
** สําหรับการใหบริการ และ คาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จําเปนตองยื่นกอน หรือ หลังคณะ เพราะตองใช
หนังสือเดินทางในชวงที่ทางบริษัทจะเร่ิมดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซา 
(โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรือ อาจเร็วกวาน้ัน) และหากเกิด



 

  
 

 

 

คาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน 
คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) จะตองออกกอนกาํหนด แตวีซายังไมดําเนินการ หรือ วีซายัง
ไมไดรับการอนุมัติ (อยูในระหวางการพิจารณา) เน่ืองจากทานดําเนินการยื่นวีซาหลังคณะ และ
หรือ กรณีที่ทานตองการยื่นกอนคณะ แตคณะที่ทานเดินทาง ยังไมปด อยูระหวางการขาย ยัง
ไมคอนเฟรมออกเดินทาง หากสถานทูตตองการขอหลักฐานการพํานักในประเทศปลายทาง 
(Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการทองเที่ยวภาษาอังกฤษ 
(Itinerary) ในสวนน้ี ทานจําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง และหากทายที่สุดคณะไมสามารถ
เดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชดเชยคาเสียหายใหกับทาน
ไมวาสวนใดสวนหน่ึงทุกกรณี  

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

6. หลังจากที่ผูสมัครไดทําการย่ืนขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมคัรทําการยืม
หนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 
ดังน้ันหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพื่อเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
เพื่อวางแผนลวงหนา กรณีที่ตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรองขอหนังสือ
เดินทางกลับคืนดวน ระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธวีซา และ ทาน
จําเปนตองสมัครเขาไปใหม น่ันหมายถึงจะตองชําระคาธรรมเนียม และ คาบริการใหมทั้งหมด 
โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่เหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเปนสําคัญกอนดําเนินการ 

7. กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 คร้ัง หรือ หลายคร้ัง (Multiple) ที่ยังไม
หมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวันคงเหลือในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศใน
กลุมเชงเกนตามวัตถุประสงคที่วีซาเชงเกนฉบับน้ันๆออก และตองการใชเดินทางทองเที่ยวกับ
คณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตามเงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ วีซาออกจาก
ประเทศใด จะตองพํานักประเทศน้ันๆมากที่สุด มากอนแลวอยางนอยหน่ึงคร้ัง หากไมเปนไป
ตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความ



 

  
 

 

 

เสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง 
หรือ ถูกสงกลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ทานมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ จําเปน
จะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันที่มีอายุ
คงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันที่สามารถ
พํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับประเทศ
ปลายทางอีกคร้ัง กรุณาสงหนาวีซาและหนาที่มีการประทับตราเขาประเทศมาแลวใหกับ
เจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อความถูกตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุก
กรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม
เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง เปน
ตน 

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศใน
กลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิ เสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดิน
ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายใน
การคืนคาธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอใหทาน
ใหความรวมมือในสวนน้ีเพื่อใหการยื่นคํารองในคร้ังตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลย
พินิจของเจาหนาที่สถานทูตเปนสําคัญ 

11. การที่วีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วัน เราไมสามารถ
ฟ�องรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆไดทั้งสิ้น เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุมครองอยู 

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จําเปนตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศที่ออกจากสํานักงานเขต หรือ อําเภอ ที่อาศัยอยู , ใบปกครองบุตรกรณีบิดา
และมารดา หยาราง , ใบสําคัญการหยา กรณีศูนยรับย่ืนคํารองขอวีซา หรือ สถานทูต



 

  
 

 

 

ตองการ เอกสารที่แปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรับการรับรอง (มีตราประทับ) จาก
กรมการกงสุลเทาน้ัน ซึ่งจะมีคาใชจายเพ่ิม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน้ี 
จําเปนที่สุด สําหรับเด็กที่อายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ไมไดเดินทางกับ มารดาและบิดา (เชน 
เดินทางกับมารดา และ บิดาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายในสวนน้ี ลูกคาจําเปนตอง
รับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชําระคาใชจายในสวนน้ีใหทาน
ได แตหากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจําเปนตองมีตราประทับ) ทางบริษัทยินดีอํานวย
ความสะดวกแปลใหทานไดตามปกติ  

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อต๋ัวเคร่ืองบิน
แยกเอง) ทานจําเปนจะตองเตรียมหลักฐานการจอง ต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรมที่นอกเหนือจากคณะ 
ที่ทานพํานักกอน หรือ ตอจากคณะ ประกันการเดินทางใหครอบคลุมวันที่ทานเดินทาง ไป และ 
กลับ เพื่อใชในการประกอบการยื่นขอวีซาใหครบตามเงื่อนไข ดวยตนเองทุกกรณีไมวากรณีใดก็
ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอวีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดย
ทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข และ หากมีคาใชจายเพิ่มเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายยื่น
ขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระคาใชจายเพิ่มเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึง
ดวยตนเองทั้งหมดไมวากรณีไดก็ตาม รวมไปถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซา ทานไม
สามารถยื่นขอได ไมวากรณใดก็ตาม ทําใหทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะ
เปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด  

14. กรณีที่ทานมีแผนการเดินทางที่จะเดินทางไปยังกลุมประเทศเชงเกนตอจากคณะน้ี และ ทานมี
ความประสงคขอวีซาเชงเกนใหครอบคลุมวันเดินทางในทริปสุดทาย ทานจําเปนตองแจงกับ
เจาหนาที่ใหทราบต้ังแตขั้นตอนการจองทัวร รวมไปถึงแผนกวีซาที่ชวยอํานวยความสะดวก
ใหกับทานอีกคร้ัง กอนต้ังแตขั้นตอนการเก็บเอกสาร หมายถึงเอกสารการจองโรงแรม และ ตั๋ว
เคร่ืองบิน จําเปนจะตองเรียบรอยโดยสมบูรณต้ังแตขั้นตอนการขอเก็บเอกสาร เพื่อเตรียมกรอก
แบบฟอรมใหถูกตอง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอวีซาในคิว
นัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข (ขอ 3) และ หากมีคาใชจาย
เพิ่มเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายยื่นขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระ



 

  
 

 

 

คาใชจายเพิ่มเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึงดวยตนเองทั้งหมดไมวากรณีไดก็ตาม รวมไปถึง
กรณีที่ในวันนัดหมายเพือ่ยื่นขอวีซา ทานไมสามารถยื่นขอได ไมวากรณีใดก็ตาม ทําใหทานตอง
ยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด 

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

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมากที่สุด ให
ลูกคาผูเดินทางที่มาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถทําได 

2. กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการจอง 
กรณีที่แจงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพิ่มเพื่อชําระกับเมนูใหมที่ตองการ 
เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเครื่องแตกตางกัน ขอใหทานทํา
ความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจําชาติของแตละสายการบินที่กําลังใหบริการทานอยู 

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

เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว 
โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝم�งประเทศ
ไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี ไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวทั้งหมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใช
บริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือ



 

  
 

 

 

ดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํา
นําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

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

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่ เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษีสนามบิน คา
ประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถ
ควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่
บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลัก
ปฏิบัติเทาน้ัน 



 

  
 

 

 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิป
ล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาต
ใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยาง
ถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตาม
นโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหน่ึง ไมวากรณี
ใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเปนบางกรณี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณีที่เกิด
เหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อต๋ัวเคร่ืองบิน
แยกเอง) ในวันเร่ิมทัวร (วันที่หน่ึง) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทาน้ัน ทางบริษัทไมสามารถ
ใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟลทของทานถึงชากวาคณะ และ ยืนยันเดินทาง 
ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวที่คณะอยูในเวลาน้ันๆ 
กรณีน้ี จะมีคาใชจายเพิ่ม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่ใชในการเดินทางดวยตนเอง
ทั้งหมดเทาน้ัน ไมวากรณีใดกต็าม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชดเชย หรือ ทดแทน 
หากทานไมไดทองเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวใดๆ สถานที่หน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเปน
การชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด 

14. รูปภาพในรายการทัวร ใชเพื่อประกอบการโฆษณาเทาน้ัน  
15. ดานตรวจคนเขาเมอืง ไมอนุญาตใหบุคคลที่มคีดคีวาม คําสั่งศาล เดินทางออกนอกประเทศ ทุก

กรณี รวมไปถึงกรณีที่เคยรับรอง หรือ ค้ําประกัน หากทานไมแนใจสถานะของตนเองให
ตรวจสอบสถานะของตนเองที่กระทรวงการตางประเทศ หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางออก



 

  
 

 

 

นอกเมือง ณ วันเดินทางจริง ทางบริษัทจะไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงไดทุก
กรณี 

16. สําหรับผูเดินทางที่ต้ังครรภ จําเปนตองปรึกษาแพทย เพื่อตรวจสอบอายุครรภที่แนนอน กับ 
วันที่เดินทางจริง และหากเดินทางได ทานจําเปนจะตองเตรียมหนังสือรับรองจากแพทยยืนยันให
เดินทางได และแจงรายละเอียดของอายุครรภที่ชัดเจน ตามกฎของสายการบิน สวนใหญ หาก
อายุครรภเกิน 28 สัปดาห จะไมสามารถเดินทางโดยเคร่ืองบินไดทกุกรณี หากทานต้ังครรภและ
ไมแจงใหสายการบินทราบและสายการบินตรวจพบ สายการบินมีสิทธิ์ปฏิเสธไมใหทานเดินทาง  

 
 

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

เดินทางกลับ และมีหนาวางไมต่ํากวา 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) / หรือใบ
จดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา 

3.2 กรณีเปนพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเร่ิมงาน 
เงินเดือน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุช่ือ
ประเทศ ไมจําเปนตองระบุช่ือประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตองออกจาก



 

  
 

 

 

องคกรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถามี) ที่อยู และเบอรติดตออยางชัดเจน เปน
ภาษาอังกฤษ 

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

บํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธรุกิจไมจดทะเบียน : จดหมายช้ีแจงตนเองเกี่ยวกับหนาที่การงาน 

เปนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได แตทั้งน้ี 
อยูที่ดุลยพินิจของเจาหนาที่รับยื่นเทาน้ัน  

3.6 กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เปนภาษาอังกฤษ  
** หลกัฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันที่นัดย่ืนวีซา 

จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตองสะกด ชื่อ-นามสกลุ ใหถกูตองตามหนาหนังสือ
เดินทาง เทาน้ัน กรณีไมถกูตองเจาหนาที่อาจปฏิเสธการรบัย่ืนได ** 

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทาน้ัน กรุณาจัดเตรียมดังน้ี 
 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อพัเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว 

ไมเกิน 20 วนั ณ วนัทีนั่ดย่ืนวซีา ** 
** ผูที่ประกอบอาชีพ มีหนาที่การงาน จําเปนจะตองมีบญัชสีวนตัวเสมอ บญัชีบริษทั สามาถ

ใชประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชย่ืนแทนบัญชีสวนตัวได ซึง่หากมีแตบัญชี
บรษัิท เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 

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

หรือเดนิทางพรอมบดิา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง ** 



 

  
 

 

 

- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสอืยินยอมใหบุตรเดินทาง 
ไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสาํเนาทะเบียนบาน ทัง้ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใชจาย 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสาํเนาถกูตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิา จาํเปนตองม ีหนังสอืยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (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 โดย
ระบช่ืุอเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยันรับรองใหกับผูถกูรับรอง จําเปนตองออกมาแลว ไม
เกิน 20 วัน ณ วันที่นัดย่ืนวซีา ** โดยสะกด ชื่อ-นามสกลุ ผูถูกรบัรอง ใหถกูตองตาม
หนาหนังสือเดินทาง ** 

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

ไมเกิน 20 วนั ณ วนัทีนั่ดย่ืนวซีา ** 



 

  
 

 

 

** จําเปนตองใชทั้งผูรับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดก็ตาม หากไมเปนไปตามเงือ่นไข 
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 ไมมีบรกิารประทับตราที่จอดรถ 
   : ขนสงสาธารณะ BTS ลงสถานี ชองนนทรี โดยใชทางออกหมายเลข 5 จากน้ัน

เดินชิดซายตามทางเดินลอยฟ�าขามแยกสาธร นราธวิาส ประมาณ 150 เมตร จะถงึทางลง เดิน
ลงโดยใชบันไดทางลงมุงหนาสูถนนสาทร จากน้ันเดินตรงไปอีกประมาณ 100 เมตร จะพบ
อาคารสาธรซิต้ี ทาวเวอร อยูทางดานขวามอืของทาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
 

 

 

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

วนัที่ออก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานที่ออก ............................................................. 
8. ที่อยูปจจุบัน(ที่พักอาศัยอยูจริง) ............................................................................................. 

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

ดวย ..................................................................................................................................... 
11. ช่ือสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา และที่อยู ................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ...................... 
เบอรโทรศัพทมือถือ ......................... อีเมลล ......................................................................... 

12. วีซายุโรป (เชงเกน) ที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
ไมเคย 

   เคยไดรับ     
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวันที ่.................. ถึงวันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวันที ่.................. ถึงวันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวันที ่.................. ถึงวันที ่...................... 

13. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย    เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมัคร 
   ตัวผูสมัครเอง 
   มีผูอ่ืนออกคาใชจายให ระบ ุ..................................................... ความสัมพันธ .......................... 
15. ช่ือบุคคลที่เดินทางรวมกับทาน ..................................................... ความสัมพันธ .......................... 



 

  
 

 

 

 
** ผูสมัครทุกทานกรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงทุกขอโดยละเอียด 

ขอ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหละเอียดและชัดเจนที่สุดเพ่ือ ประโยชนของตัวทานเอง 
การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการอํานวย

ความสะดวกและบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทาน้ัน ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


