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ทัวรฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม – เนเธอแลนด

PARIS AMSTERDAM BRUSSELS 7วัน 4คืน (TG)

หอไอเฟล – พิพิธภัณฑนํ้าหอม – ชอปปง ﻤ- พระราชวังแวรซายน – OUTLET

PARIS AMSTERDAM BRUSSELS
ฝรังเศส - เบลเยียม - เนเธอแลนด์
วัน คืน
เดินทาง มกราคม – มิถุนายน
ปารีส | พระราชวังแวรซายน | บรูจจ | บรัสเซลล | อัมสเตอดัม

ราคาแนะนําเพียง

45,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที . กรุงเทพฯ
วันที . กรุงเทพฯ – ปารีส – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์นําหอม – ช้ อปปิ ง
วันที . พระราชวังแวร์ซายน์ – OUTLET
วันที . ปารีส – บรูจจ์ – อัมส์เตอดัม
วันที . อัมส์เตอดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – บรัสเซลล์
วันที . บรัสเซลล์ – สนามบิน
วันที . กรุงเทพ

วันที่ 1

กรุงเทพฯ

21.00น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร D
ประตู 2 พบเจาหนาทีค
่ อยอํานวยความสะดวก

วันที่ 2

กรุงเทพฯ – ปารีส – หอไอเฟล – พิพธ
ิ ภัณฑนํ้าหอม – ชอปปงﻤ

00.05น. ออกเดินทางสูเมืองมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930

*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต 23 เม.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 00.05 น.
และไปถึงปารีส 07.10 น.***

06.50น. ถึงสนามบินถึงทาอากาศยานชารล เดอ โกลด ประเทศฝรั่งเศส นําทานผานพิธีตรวจคนเขา

เมืองและศุลกากรจากนั้นนําทานเดินทางสูม
 หานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศ
ฝรั่งเศส เมืองที่มม
ี นตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นก
ั ทองเที่ยวอยากมา

เยือนมากที่สด
ุ ปจจุบันกรุงปารีสเปนหนึ่งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัย

แหงหนึ่งของโลก ที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร
และศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหนึง่ ในเมืองที่สาํ คัญที่สุดแหงหนึง่ ของโลก นําเทีย
่ วชมความ
งดงามของมหานครปารีส ผานลานประวัติศาสตรจต
ั ุรัสคองคอรด (Place de la

Concorde)ที่พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชีวต
ิ โดยกิ
โยตินในสมัยปฏิวต
ั ิฝรัง่ เศส จากนั้นเขา สูถนนสายโรแมนติกชองปเอลิเซ (Champs

Elysees) ซึง่ ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสูประตูชัยนโปเลียน, นําชมและถายรูปคูกบ
ั

ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนใน
ศึก เอาสเตอรลิทซในป1805 โดยเริม
่ สรางขึ้นในป ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ.
1836 แลวนําถายรูปเปนที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel)สัญลักษณที่โดดเดนสูง
ตระหงานคูนครปารีสดวยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึง่ สรางขึ้นในปค.ศ.1889

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บาย

นําทานเขาชม พิพิธภัณฑนํ้าหอม Fragonard พิพธิ ภัณฑที่จัดแสดงประวัตค
ิ วามเปนมาและ

จัดแสดงวิธก
ี ารผลิตนํ้าหอมในปจจุบัน ของโรงงานผลิตนํา้ หอมยี่หอ
 Fragonard ยี่หอ


นํ้าหอมอันโดงดัง ทีม
่ ีแหลงผลิตตนกําเนิดมาจากเมือง Grasse เมืองที่ไดชื่อวาเปนเมือง

หลวงของโลกนํ้าหอม โดยพิพธิ ภัณฑแหงนี้กอ
 ตั้งขึ้นมาในป 1983 ตัวอาคารเปนที่อยูเดิม

ของ นโปเลียน โบนาปารตที่ 3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึ่งแตละหองจัดแสดง

เรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑบรรจุนํ้าหอมตัง้ แตสมัยอดีตจนถึงปจจุบัน และบอกเลาเรือ
่ งราว
การผสมผสานกลิ่นนํ้าหอมใหมีเอกลักษณอน
ั รัญจวนใจ และหากทานมองหาของฝากจาก

ปารีสที่ไมเหมือนใคร ทานสามารถเลือกซื้อนํา้ หอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโดยตรง
ตามอัธยาศัยจากนั้นเชิญเลือกซื้อสินคาแฟชั่นราคาถูกในรานคาปลอดภาษี (Duty Free
Shop) อาทิ เชน เครื่องสําอาง นํ้าหอม นาฬิกาหรือกระเปา จากนั้นพาทานสัมผัสกับ

บรรยากาศที่เต็มไปดวยนักชอปปง ﻤจากทัว่ ทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลางกรุง

ปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) หรือทานสามารถเลือกซื้อสินคาของ

สวิสจากราน Bucherer รานดังของสวิส ทีม
่ ส
ี าขาเปดอยูใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา
มากมาย อาทิเชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex,
คํ่า

ที่พก
ั

Omega, Tag Heuerเปนตน

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หอยเอสคาโก)
เดินทางเขาสูที่พก
ั HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเทา

วันที่ 3

พระราชวังแวรซายน – OUTLET

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

เดินทางสู เมืองแวรซายสนาํ เขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซายส(Versailles

Palace) อันยิง่ ใหญ (มีไกดทองถิน
่ บรรยายในพระราชวัง) ที่สรางขึ้นตามพระราชประสงค
ของพระเจาหลุยสที่ 14 ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปﻤน รูป

แกะสลักและเครือ
่ งเรือน ซึง่ เปนการใชเงินอยางมหาศาล พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง
เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงทีต
่ กแตงอยางวิจต
ิ รบรรจง, หองอพอลโล,

หองเมอคิวรี่, หองกระจก (Hall of Mirror) ที่มค
ี วามยาวถึง 73 เมตร ซึง่ เปนหองที่พระยา
โกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยส
ที่14 แหงฝรัง่ เศส อีกทั้งยังเปนหองที่ใชสําหรับจัดงานเลี้ยงและเตนรําของพระนางมารี อัง
ตัวแนตต มเหสีของพระเจาหลุยสที่ 16, ชมหองบรรทมพระราชินีทต
ี่ กแตงอยางงดงาม,
ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บาย

นําทานเดินทางสู La Vallee Village Outlet แหลงชอปปง ﻤทีร่ วมรานคาแบรนดเนมดัง
มากมายกวา 110 ราน สัมผัสประสบการณการชอปปง ﻤที่ครบครันดวยสินคาชั้นนําตางๆ

มากมาย Coach, Calvin Klien, Amani, Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel,
Givenchy, Jimmy Choo, Longchamp, Michael Kors, Roberto Cavalli,

Samsonite, Polo Ralph Lauren, Ted Baker, Superdry, Valentino, Salvator

คํ่า

ที่พก
ั

Ferragamo, Hugo Boss และอื่นๆอีกมากมาย อิสระใหทานชอปปง ﻤตามอัธยาศัย

อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย

เดินทางเขาสูที่พก
ั HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเทา

วันที่ 4
เชา

ปารีส – บรูจจ – อัมสเตอดัม

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองบรูจจ (Brugge) เมืองตองมนตเสนหเมืองมรดกโลก เมืองเกาแกที่

สวยงาม ซึง่ มีรูปแบบสถาปตยกรรมสไตลเฟลมิชบรูซที่เปนเอกลักษณ ประกอบไปดวยคู
คลองเปนจํานวนมาก จนไดรับการขนานนามวา "เวนิชแหง ยุโรปเหนือ" เปนเมืองทีม
่ ี

ความสําคัญทางประวัตศ
ิ าสตรเปนอยางมาก นําทาเยี่ยมชมจัตุรัสกลางเมือง ทีม
่ ค
ี วามโดเดน
ขอหอระฆังสูง 300 ฟุต ของปอมปราการประจําเมืองอายุ 700 ป อาคารศาลาวาการเมือง
(City Hall) แสนสวยดวยสไตลโกธิค บริเวณโดยรอบจะเต็มไปดวยบรรยากาศยอนยุคไปสู

อดีตกาล เหมือนเมื่อครัง้ ที่เมืองสัมผัสบรรยากาศที่สวยงามตามอัธยาศัย นําทานถายรูปกับ

โบสถพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ (Basilica of the Holy Blood) ซึ่งจะมีการแหพระธาตุขึ้นทุกป
ในวันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสูสรวงสวรรค

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บาย

จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูก
 รุงอัมสเตอดัม (Amsterdam) เมืองแหงแสงสี และอิสรเสรี
ภาพ ของนักทองเที่ยวจากทัว่ โลก จากนั้นนําทานเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินคาที่บริเวณ
จัตุรัสดัมสแควร (Dam Square) ศูนยกลางของเมืองทีม
่ ีอนุสรณสงครามเพื่อรําลึกถึง

ทหารที่เสียชีวต
ิ ในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และอดีตศาลาวาการเมืองที่หลุยส โบนาปารต เคยใช

คํ่า

เปนพระราชวังหลวงในชวงที่จักรพรรดินโปเลียนแหงฝรัง่ เศสเรืองอํานาจ

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง

ที่พัก

นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั NOVOTEL AMSTERDAM หรือเทียบเทา

วันที่ 5

อัมสเตอดัม – ลองเรือหลังคากระจก – บรัสเซลล

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

ชมเมืองอัมสเตอรดม
ั โดยการลองเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเขาตามลําคลอง สัมผัสชีวต
ิ

ความเปนอยู รวมทัง้ สภาพบานเรือนเกาแกอันงดงามสืบทอดมาตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 17

และทัศนียภาพของบานเรือนอันสวยงามอยางมีเอกลักษณ นําทานเขาชมสถาบันสอนการ

เจียระไนเพชร ทีม
่ ีชื่อเสียงระดับโลก ซึง่ ทานจะไดสม
ั ผัสและเรียนรูพื้นฐานในการดูและการ
เจียระไนเพชรในรูปแบบตางๆ พรอมกันนัน
้ ยังไดมโี อกาสเลือกซือ
้ เพชรเม็ดงามในราคา
โรงงาน และทานสามารถเลือกชมสินคาอื่น อยาง นาฬิกายี่หอ
 ดังมากมาย อาทิ เชน

ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET,LONGINES,OMEGA, TISSOT,
CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่น อยาง GUCCI,DIESEL,
DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS,

TOMMY HILFIGER ฯลฯ อิสระใหทา นเดินเที่ยวชมและเลือกซือ
้ สินคาที่บริเวณจัตุรัสดัมส

แควร (Dam Square) ศูนยกลางของเมืองทีม
่ ีอนุสรณสงครามเพื่อรําลึกถึงทหารที่เสียชีวต
ิ

ในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และอดีตศาลาวาการเมืองที่หลุยส โบนาปารต เคยใชเปนพระราชวัง
หลวงในชวงที่จก
ั รพรรดิ นโปเลียนแหงฝรัง่ เศสเรืองอํานาจ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บาย

นําทานเดินทางโดยรถบัสสูกรุงบรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม

สถานทีต
่ งั้ สํานักงานใหญองคการสนธิสัญญาปองกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต จากนัน
้ นํา
ทานแวะชมและถายรูปเปนที่ระลึกกับ อนุสรณอะตอมเมี่ยม (Atomium) ซึง่ เปนสัญลักษณ
ในการจัดงานแสดงสินคาโลก“เอ็กซโป” เมื่อป ค.ศ.1958 ถูกสรางขึ้นโดยจําลองโลหะใน

ลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญกวาโมเลกุลของจริงถึง 165 พันลานเทา จากนั้นนํา
ทานเขาสูจต
ั ุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองดปราซ (Grand Place) ที่มชี ื่อเสียงกลาวขานกันวา
สวยที่สุดแหงหนึง่ ในยุโรป ชมศาลาวาการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตรุ ัส นําชม

และถายรูปกับแมเนเกนพีส (Manneken pis) ซึ่งเปนประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลัง

ยืนแอนตัวปสสาวะอยางนารัก ถือเปนรูปปﻤนผูส
 รางประวัตศ
ิ าสตรและตํานานพื้นเมืองของ

ชาวเบลเยี่ยม เนื่องจากไดมก
ี ารเลาขานกันมาหลากหลายตํานาน เชน มีเด็กชายชือ
่ จูเลียนสกี
มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ จึงปสสาวะรดเพื่อดับชนวนและปองกันเมืองไวได

ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักนี้ เพื่อระลึกถึงความกลาหาญ เปนตน เชิญทานอิสระตามอัธยาศัย
กับการเดินเลนและเลือกซื้อของที่ระลึก เชน กระเปา KIPLING ผาลูกไมลายสวยงาม และ
คํ่า

ที่พก
ั
วันที่ 6
เชา

ช็อคโกแลต เปนตน

อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั GRESHAM BELSON หรือเทียบเทา
บรัสเซลล – สนามบิน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําเดินทางสู สนามบินบรัสเซลล เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมี
เวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน

13.10น. ออกเดินทางกลับสูก
 รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG935

*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้ แต 24 เม.ย. จะออกเดินทางตั้งแต 13.30 น.และไปถึง
กรุงเทพ 05.35 น *** .

วันที่ 7

กรุงเทพฯ

06.10น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดวยความสวัสดิภาพ

ราคาแนะนําเพียง

PARIS AMSTERDAM BRUSSELS
ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอแลนด
7 วัน 4 คืน

กําหนดการ
เดินทาง

ผูใหญพัก

2-3 ทาน
ทานละ

เด็กอายุไมเกิน เด็กอายุไมเกิน
12 ป

12 ป

(เสริมเตียง)

(ไมเสริมเตียง)

ทานละ

ทานละ

ไมรวมตั๋ว
ทานละ

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ทานละ

21-27 ม.ค. 63

45,900

45,900

45,900

20,950

6,900

23-29 มี.ค. 63

45,900

45,900

45,900

20,950

6,900

49,900

24,950

4-10 ก.พ. 63

45,900

45,900

45,900

23-29 เม.ย. 63

49,900

49,900

49,900

14-20 พ.ค. 63

49,900

49,900

2-8 มิ.ย. 63

47,900

47,900

7-13 พ.ค. 63

21-27 พ.ค.63

23-29 มิ.ย. 63

49,900

49,900

47,900

49,900

49,900

47,900

20,950

6,900

24,950

9,900

49,900

24,950

9,900

47,900

22,950

9,900

49,900

47,900

24,950

22,950

9,900
9,900

9,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการใหบริการ
1.

ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจํา

2.

สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม
่ อ
ี ายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทํา

3.

แลวเทานั้น

การจองคิวยื่นวีซา ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสง สําเนาหนาพาสปอรตทางบริษท
ั
ขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

4.

5.

6.

หากทานที่ตอ
 งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลก
ู คาอยูต
 างจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจา ยที่เกิดขึ้น

การยืน
่ วีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน

ทั้งแบบหมูค
 ณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่

หากในคณะของทานมีผต
ู องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ,

มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง

เนื่องจากการเดินทางเปนหมูค
 ณะ หัวหนาทัวรมค
ี วามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทงั้ หมด
อัตราคาบริการนี้รวม
1

คาตัว๋ เครือ
่ งบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ

(ในกรณีมีความประสงคอยูต
 อ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย

การบิน)

2.

คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

4.

คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

3.
5.

6.
7.

คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ

คาเขาชมสถานที่ทอ
 งเที่ยวตามรายการ

คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่)คาประกันอุบต
ั ิเหตุคม
ุ ครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบต
ั ิเหตุวงเงินไมเกินทานละ
500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได

เบี้ยประกันเริม
่ ตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบี้ยประกันเริม
่ ตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มอ
ี ายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **
8.
9.

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั ิเหตุ 1.5 ลานบาท]

คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
คาภาษีมูลคาเพิม
่ 7% และหัก ณ ที่จาย 3 %

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.

2.

คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

คาใชจา ยสวนตัว อาทิเชน คาเครือ
่ งดืม
่ ที่สงั่ พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และ

มากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปา

เดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน

3.

คาธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน
้ ราคา

5.

คาธรรมเนียมวีซาประเทศฝรั่งเศส (ประมาณ 3,000 บาท ชําระพรอมเงินมัดจํา)

4.
6.
7.

คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึง่ ทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (12 EURO)
คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 EURO)

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง

หากทานไมผา นการอนุมต
ั ิวีซา หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา
1.

2.

การพิจารณาวีซา เปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารทีด
่ ีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น

กรณีทา นใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซา ของทาน ซึง่
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาทีค
่ อนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัตวิ ีซาได

3.

สําหรับผูเดินทางที่ศก
ึ ษาหรือทํางานอยูตา งประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย

4.

หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริม
่ เดินทางออกนอกประเทศ

ตนเองในประเทศทีต
่ นพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น

หากนับแลวตํา่ กวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกบ
ั ทางบริษท
ั ดวย เนื่องจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนา

5.

หนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซา ไมตํ่ากวา 3 หนา

ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ

ตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นงั่ บนเครื่องบิน
1.

2.

3.

ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋ เครือ
่ งบินแลว หากทานยกเลิกทัวร

ไมวา จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึง่ มี
คาใชจา ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง

หากตัว๋ เครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจา ยตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย

นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉก
ุ เฉิน และผูที่จะนัง่ ตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูทม
ี่ ีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอน
ื่ ได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนัก

ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทม
ี่ ีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น
กรณียกเลิกการเดินทาง
1.

แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทางคืนคาใชจา ยทัง้ หมด

2.

แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทางเก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

4.

แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจา ยทัง้ หมด

3.
5.

แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทางเก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิด

ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
6.

ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่ จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน ไปยังคณะตอไปแตทั้งนีท
้ านจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และ

7.

คาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ

กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบ
ั การอนุมต
ั วิ ีซาจากทางสถานทูต (วีซา ไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษท
ั ฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจา ยที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครือ
่ งบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว) คาสวนตางในกรณีทก
ี่ รุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน

8.

กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

9.

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการหามของ

ไมคน
ื คาทัวรทงั้ หมด

เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทงั้ หมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหอ
 งพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง

(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกบ
ั 1 เตียงพับเสริม

2.

โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มอ
ี ุณหภูมิ

3.

กรณีทม
ี่ งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

4.

ตํ่า

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพือ
่ ใหเกิด
ความเหมาะสม

โรงแรมในยุโรปทีม
่ ีลก
ั ษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน

หองที่มขี นาดกะทัดรัตและไมมอ
ี างอาบนํ้า ซึง่ ขึ้นอยูก
 ับการออกแบบของแตละโรงแรม
นั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลก
ั ษณะแตกตางกัน

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ฝรั่งเศส)

ใชเวลาทําการอนุมัตวิ ีซานับจากวันยื่นประมาณ 7-10 วันทําการ
ยื่นวีซาแสดงตนทีศ
่ ูนยยื่นวีซา TLS Contact

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน
ตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด

ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเรื่อย ๆ**
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา

เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ

จากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)

***ในกรณีทถ
ี่ ือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูต
 างประเทศ, ทํางานอยู

ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ

ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการยืน
่ ขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซา ในประเทศ
ไทยได ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดว ย***
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ

***ใบหนาสูง2.5- 3 CM.ขึ้นอยูกบ
ั ลักษณะใบหนาของแตละบุคคล พืน
้ หลังขาว
เทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือน รวบผม ใหเห็นหู เห็นคิ้ว หามสวมแวนตาหรือ

เครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก.และไมมีรองรอยชํารุด***
ตัวอยางรูป

3. หลักฐานการทํางาน

- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มชี ื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ
หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย
ราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน

- เปนพนักงาน

หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษท
ั ฯ ระบุตาํ แหนง, เงินเดือน, วัน

เริ่มทํางาน, วันลา

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตที่ยน
ื่ )

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาํ ลังศึกษาอยู

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคาํ วา “TO
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตที่ยน
ื่ )

4. หลักฐานการเงิน

- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดา

ของธนาคารทั่วไป ยอนหลัง 3 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น (รบกวนลูกคาทํา

รายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement
เพื่อใหอัพเดทไมเกิน 15 วันหรืออยูในเดือนทีย
่ ื่นวีซา

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใชสําเนา Bank Statement บัญชีออม
 ี่ออกคาใชจา ย)
ทรัพยยอนหลัง 3 เดือน(ของผูท

- **Bank Statement จะตองสะกดชื่อ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขที่บัญชี
ครบทุกตัว และจะตองมีแสดงทัง้ หมดในทุก ๆ หนา

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรูปแบบที่เปนตัว
ครึง่ กระดาษ A4 ไมสามารถใชยื่นได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบับเด็ม

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตด
ิ ลบ บัญชีกระแสรายวัน
พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**

5. เอกสารสวนตัว

- สําเนาทะเบียนบาน

- บัตรประชาชน

- สูติบต
ั ร(กรณีเด็กอายุตาํ่ กวา 18 ป)

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)

- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด

(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย

-

หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือ

ระบุยินยอมใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก

จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

- กรณีเด็กที่บด
ิ า-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝายใดเปนผูม
 ีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว

*** กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต
แจงขอเพิ่มเติม

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศฝรั่งเศส

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากทางเราจะใชขอมูลนี้ในการจองคิวนัด
หมายใหทานกอนและไมสามารถแกไขไดอีก เพราะฉะนั้นเอกสารที่ทานสงตามมาที่หลัง
จะตองตรงกับขอมูลที่ทานกรอกใหมาเทานั้น)

ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….…………………

7. สัญชาติปจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน…………………………..
8. เพศ

9. สถานภาพ

ชาย

โสด

หญิง

หยา

แตงงาน (จดทะเบียน)
แยกกันอยู

อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….

แตงงาน (ไมจดทะเบียน)
หมาย (คูสมรสเสียชีวิต)

10. ในกรณีที่ผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ใหใสชื่อ และที่อยู ผูปกครอง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………รหัสไปรษณีย…
 ……………..…
11. ทีอ
่ ยูป
 จจุบันของผูขอวีซา

………………………………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
 …………..……………

E-MAIL (ตองระบุ)............................................................................................
หมายเลขโทรศัพทมือถือที่ติดตอได..................................................................

12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน)
.......................................................................................................

13. ชื่อบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูข องสถาบัน
ศึกษา

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
 ……….……

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
ไมเคย

เคยได ใชไดตั้งแตวันที่.......................ถึงวันที.่ ...........................

15. เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี้
ไมเคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)..............................................

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย**
16. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม
ไมเคย

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

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ
ตัวผูขอวีซาเอง

มีผูอื่นออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)

กรุณาระบุชื่อ ....................................................

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ
เงินสด

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พักที่มีผูจัดหาให

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว

ชําระคาที่พักลวงหนาแลว
อื่นๆ (โปรดระบุ)

คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให

อื่นๆ (โปรดระบุ)

************************************************

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้
บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น

