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PARIS AMSTERDAM BRUSSELS  
ฝรั� งเศส - เบลเยี�ยม - เนเธอแลนด์ 

� วัน � คนื 

เดินทาง มกราคม – มิถุนายน �� 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
21.00น. คณะพรอมกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร D 

ประตู 2 พบเจาหนาทีค่อยอํานวยความสะดวก 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ปารีส – หอไอเฟล – พิพิธภณัฑน้ําหอม – ชอปปم�ง 
00.05น. ออกเดินทางสูเมืองมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930 

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

06.50น. ถึงสนามบินถงึทาอากาศยานชารล เดอ โกลด ประเทศฝร่ังเศส นําทานผานพธิีตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากรจากน้ันนําทานเดินทางสูมหานครปารสี (Paris) เมืองหลวงของประเทศ
ฝร่ังเศส เมอืงที่มมีนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักทองเที่ยวอยากมา
เยือนมากที่สดุ ปจจุบันกรุงปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที่ลํ้าสมัย
แหงหน่ึงของโลก ที่ทรงดวยอิทธพิลของการเมอืง การศึกษา บันเทงิ สื่อ แฟช่ัน วทิยาศาสตร
และศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหน่ึงในเมอืงที่สาํคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก นําเทีย่วชมความ
งดงามของมหานครปารีส ผานลานประวติัศาสตรจตุัรัสคองคอรด (Place de la 
Concorde)ที่พระเจาหลุยสที ่16 และพระนางมารีอองตวัแนต ถกูตัดสินประหารชีวติโดยกิ
โยตินในสมัยปฏวิติัฝร่ังเศส จากน้ันเขา สูถนนสายโรแมนตกิชองป�เอลิเซ (Champs 
Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจตุัรัสคองคอรดตรงสูประตูชัยนโปเลียน, นาํชมและถายรูปคูกบั

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. กรุงเทพฯ – ปารีส – หอไอเฟล – พิพิธภณัฑ์นํ �าหอม – ช้อปปิ �ง 
วนัที� �. พระราชวงัแวร์ซายน์ – OUTLET 
วนัที� �. ปารีส – บรูจจ์ – อมัส์เตอดมั 
วนัที� �. อมัส์เตอดมั – ลอ่งเรือหลงัคากระจก – บรัสเซลล ์
วนัที� �. บรัสเซลล์ – สนามบิน 
วนัที� �. กรุงเทพ 



 

 

ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สญัลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนใน
ศึก เอาสเตอรลิทซในป1805 โดยเร่ิมสรางขึ้นในป ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ.
1836 แลวนําถายรูปเปนที่ระลกึกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel)สัญลักษณที่โดดเดนสูง
ตระหงานคูนครปารีสดวยความสงูถึง 1,051 ฟุต ซึง่สรางขึ้นในปค.ศ.1889 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
         
บาย 

นําทานเขาชม พพิิธภัณฑน้ําหอม Fragonard พิพธิภัณฑที่จัดแสดงประวติัความเปนมาและ
จัดแสดงวิธกีารผลิตน้ําหอมในปจจุบัน ของโรงงานผลิตน้ําหอมยี่หอ Fragonard ยี่หอ
น้ําหอมอันโดงดัง ทีม่ีแหลงผลติตนกาํเนิดมาจากเมือง Grasse เมืองที่ไดช่ือวาเปนเมอืง
หลวงของโลกน้ําหอม โดยพิพธิภัณฑแหงน้ีกอต้ังขึ้นมาในป 1983 ตวัอาคารเปนที่อยูเดิม
ของ นโปเลียน โบนาปารตที่ 3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึ่งแตละหองจดัแสดง
เร่ืองราวเกี่ยวกับบรรจภุัณฑบรรจุน้ําหอมตัง้แตสมัยอดตีจนถงึปจจุบัน และบอกเลาเร่ืองราว
การผสมผสานกลิ่นน้ําหอมใหมีเอกลกัษณอันรัญจวนใจ และหากทานมองหาของฝากจาก
ปารีสที่ไมเหมือนใคร ทานสามารถเลือกซื้อน้ําหอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโดยตรง
ตามอัธยาศัยจากน้ันเชิญเลือกซื้อสินคาแฟช่ันราคาถกูในรานคาปลอดภาษี (Duty Free 
Shop) อาทิ เชน เคร่ืองสําอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป�า จากน้ันพาทานสัมผัสกบั
บรรยากาศที่เต็มไปดวยนักชอปปم�งจากทัว่ทกุมมุโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลางกรุง 
ปารีสที่แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) หรือทานสามารถเลือกซื้อสินคาของ



 

 

สวิสจากราน Bucherer รานดังของสวิส ทีม่สีาขาเปดอยูใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา
มากมาย อาทิเชน ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มดีพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, 
Omega, Tag Heuerเปนตน 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง (หอยเอสคาโก)  
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเทา   

 
วันที่ 3 พระราชวังแวรซายน – OUTLET  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  เดินทางสู เมืองแวรซายสนําเขาชมความงดงามของพระราชวงัแวรซายส(Versailles 

Palace) อันยิง่ใหญ (มีไกดทองถิน่บรรยายในพระราชวัง) ที่สรางขึ้นตามพระราชประสงค
ของพระเจาหลุยสที่ 14 ภายในตกแตงอยางวจิิตรอลงัการ ทั้งจติรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูป
แกะสลักและเคร่ืองเรือน ซึง่เปนการใชเงินอยางมหาศาล พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง 
เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงทีต่กแตงอยางวิจติรบรรจง, หองอพอลโล, 
หองเมอคิวร่ี, หองกระจก (Hall of Mirror) ที่มคีวามยาวถงึ 73 เมตร ซึง่เปนหองที่พระยา
โกษาธิบดี (ปาน) ราชทตูไทยสมยัพระนารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยส
ที่14 แหงฝร่ังเศส อีกทั้งยงัเปนหองที่ใชสําหรับจัดงานเลี้ยงและเตนรําของพระนางมารี อัง
ตัวแนตต มเหสีของพระเจาหลุยสที ่16, ชมหองบรรทมพระราชินีทีต่กแตงอยางงดงาม, 
ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลียนที่ย่ิงใหญ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
บาย นําทานเดินทางสู  La Vallee Village Outlet แหลงชอปปم�งทีร่วมรานคาแบรนดเนมดัง

มากมายกวา 110 ราน สัมผัสประสบการณการชอปปم�ง ที่ครบครันดวยสินคาช้ันนําตางๆ 
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 
Ferragamo, Hugo Boss และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย 

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเทา   



 

 

วันที่ 4 ปารสี – บรูจจ – อัมสเตอดัม 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทานเดินทางสู เมืองบรูจจ (Brugge) เมอืงตองมนตเสนหเมืองมรดกโลก เมืองเกาแกที่

สวยงาม ซึง่มีรูปแบบสถาปตยกรรมสไตลเฟลมิชบรูซที่เปนเอกลักษณ ประกอบไปดวยคู
คลองเปนจํานวนมาก จนไดรับการขนานนามวา "เวนิชแหง ยุโรปเหนือ" เปนเมืองทีม่ี
ความสําคญัทางประวัตศิาสตรเปนอยางมาก  นําทาเย่ียมชมจตุัรัสกลางเมือง ทีม่คีวามโดเดน
ขอหอระฆังสูง 300 ฟตุ ของป�อมปราการประจําเมอืงอายุ 700 ป  อาคารศาลาวาการเมอืง 
(City Hall) แสนสวยดวยสไตลโกธิค บริเวณโดยรอบจะเต็มไปดวยบรรยากาศยอนยุคไปสู
อดตีกาล เหมือนเมื่อคร้ังที่เมืองสัมผัสบรรยากาศที่สวยงามตามอัธยาศัย  นําทานถายรูปกบั
โบสถพระโลหติศักดิ์สิทธิ์ (Basilica of the Holy Blood) ซึ่งจะมีการแหพระธาตุขึ้นทกุป
ในวันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสูสรวงสวรรค 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูกรุงอัมสเตอดัม (Amsterdam) เมอืงแหงแสงสี และอิสรเสรี

ภาพ ของนักทองเที่ยวจากทัว่โลก จากน้ันนําทานเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินคาที่บริเวณ
จัตุรัสดัมสแควร (Dam Square) ศูนยกลางของเมืองทีม่ีอนุสรณสงครามเพื่อรําลึกถงึ
ทหารที่เสียชีวติในสงครามโลกคร้ังที ่2 และอดีตศาลาวาการเมืองที่หลุยส โบนาปารต เคยใช



 

 

เปนพระราชวังหลวงในชวงที่จักรพรรดินโปเลียนแหงฝร่ังเศสเรืองอํานาจ 
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั NOVOTEL AMSTERDAM  หรือเทียบเทา  

 
วันที่ 5 อัมสเตอดัม – ลองเรือหลังคากระจก – บรสัเซลล 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ชมเมืองอัมสเตอรดัมโดยการลองเรือหลังคากระจก ลัดเล้ียวเขาตามลําคลอง สมัผัสชวีติ

ความเปนอยู รวมทัง้สภาพบานเรือนเกาแกอันงดงามสืบทอดมาต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 17 
และทศันียภาพของบานเรือนอันสวยงามอยางมีเอกลักษณ นําทานเขาชมสถาบันสอนการ
เจียระไนเพชร ทีม่ีช่ือเสียงระดับโลก ซึง่ทานจะไดสมัผัสและเรียนรูพื้นฐานในการดูและการ
เจียระไนเพชรในรูปแบบตางๆ พรอมกันน้ันยังไดมโีอกาสเลือกซือ้เพชรเมด็งามในราคา
โรงงาน และทานสามารถเลือกชมสินคาอ่ืน อยาง นาฬิกายี่หอดงัมากมาย อาท ิเชน 
ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET,LONGINES,OMEGA, TISSOT, 
CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถงึนาฬิกาแฟช่ัน อยาง GUCCI,DIESEL, 
DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, 
TOMMY HILFIGER ฯลฯ อิสระใหทานเดินเที่ยวชมและเลือกซือ้สินคาที่บริเวณจตุัรัสดมัส
แควร (Dam Square) ศูนยกลางของเมืองทีม่ีอนุสรณสงครามเพื่อรําลึกถงึทหารที่เสียชีวติ
ในสงครามโลกคร้ังที ่2 และอดีตศาลาวาการเมืองที่หลุยส โบนาปารต เคยใชเปนพระราชวัง
หลวงในชวงที่จกัรพรรดิ นโปเลียนแหงฝร่ังเศสเรืองอาํนาจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
บาย  นําทานเดินทางโดยรถบัสสูกรุงบรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม 

สถานทีต้ั่งสํานักงานใหญองคการสนธิสัญญาป�องกันแอตแลนติกเหนอื หรือนาโต จากน้ันนํา
ทานแวะชมและถายรูปเปนที่ระลึกกับ อนุสรณอะตอมเมี่ยม (Atomium) ซึง่เปนสัญลักษณ
ในการจดังานแสดงสินคาโลก“เอ็กซโป” เมื่อป ค.ศ.1958 ถกูสรางขึ้นโดยจําลองโลหะใน
ลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญกวาโมเลกุลของจริงถงึ 165 พันลานเทา จากน้ันนํา
ทานเขาสูจตุัรัสกลางเมอืงจตุัรัสกรองดปราซ (Grand Place) ที่มช่ืีอเสียงกลาวขานกันวา
สวยที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป ชมศาลาวาการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส นําชม
และถายรูปกับแมเนเกนพีส (Manneken pis) ซึ่งเปนประติมากรรมเดก็ชายตัวเล็กๆกาํลัง



 

 

ยืนแอนตัวปสสาวะอยางนารัก ถอืเปนรูปปم�นผูสรางประวัตศิาสตรและตํานานพื้นเมืองของ
ชาวเบลเย่ียม เน่ืองจากไดมกีารเลาขานกันมาหลากหลายตํานาน เชน มีเด็กชายช่ือจูเลียนสกี 
มาพบสายชนวนระเบิดกาํลังติดไฟ จงึปสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป�องกันเมืองไวได 
ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักน้ี เพื่อระลกึถงึความกลาหาญ เปนตน เชิญทานอิสระตามอัธยาศัย
กับการเดินเลนและเลือกซื้อของที่ระลึก เชน กระเป�า KIPLING ผาลกูไมลายสวยงาม และ 
ช็อคโกแลต เปนตน 

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั GRESHAM BELSON หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 6  บรสัเซลล – สนามบนิ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางสู สนามบินบรัสเซลล เพื่อใหทานมเีวลาในการทาํคืนภาษี (Tax Refund) และมี

เวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษภีายในสนามบิน 
13.10น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที ่TG935 

*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางต้ังแต 24 เม.ย. จะออกเดนิทางต้ังแต 13.30 น.และไปถึง
กรุงเทพ 05.35 น *** . 
 

วันที่ 7 กรุงเทพฯ 
06.10น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดวยความสวัสดิภาพ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ราคาแนะนําเพียง 
PARIS AMSTERDAM BRUSSELS 

ฝรั่งเศส - เบลเย่ียม - เนเธอแลนด 
7 วัน 4 คืน 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ทานละ 

21-27 ม.ค. 63 45,900 45,900 45,900 20,950 6,900 
4-10 ก.พ. 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 
23-29 เม.ย. 63 49,900 49,900 49,900 24,950 9,900 
7-13 พ.ค. 63 49,900 49,900 49,900 24,950 9,900 

14-20 พ.ค. 63 49,900 49,900 49,900 24,950 9,900 
21-27 พ.ค.63 49,900 49,900 49,900 24,950 9,900 
2-8 มิ.ย. 63 47,900 47,900 47,900 22,950 9,900 

23-29 มิ.ย. 63 47,900 47,900 47,900 22,950 9,900 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.          ชําระเงินมัดจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงนิมดัจํา

แลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทาํ

การจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทั
ขออนุญาติยกเลกิการจองทวัรโดยอัตโนมติั 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี



 

 

4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยืน่วีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมขีั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ 
มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวามจาํเปนตองดูแลคณะทวัรทัง้หมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจาํนวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่)คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงนิไมเกินทานละ 
500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบรษัิทได  

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  



 

 

 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และ
มากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจาํตัว, คากระเป�า
เดินทางหรือของมคีาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศฝร่ังเศส (ประมาณ 3,000 บาท ชําระพรอมเงินมดัจํา) 
6. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (12 EURO) 
7. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (21 EURO) 
 
 
 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มใิชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารทีดี่และ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทตูงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกบัทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึง่
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาทีค่อนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัตวิีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศทีต่นพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํา่กวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทาํหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกบัทางบริษทัดวย เน่ืองจากประวติัการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง ตองเหลอืวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขดีเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึง่มี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมคุีณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูทีม่ีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก



 

 

ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เชค็อินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทางคืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทางเกบ็คาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทางเกบ็คาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมผีลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจาํนวนที่ บริษัทฯกาํหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนทีเ่ดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที ่สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทวัรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจาํต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัว
เคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีทีก่รุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคนืคาทวัรทัง้หมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที ่ไมวาเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทวัรทัง้หมด 

 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง 
(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มอุีณหภมูิ
ต่ํา 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมอืงเพือ่ใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มขีนาดกะทัดรัตและไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ฝรั่งเศส) 
ใชเวลาทาํการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7-10 วันทําการ 
ย่ืนวีซาแสดงตนทีศู่นยย่ืนวซีา TLS Contact 
เอกสารกรณุาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน
ตัวจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวางย่ืนวซีาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 
 
**ลูกคากรณุาอยายดึติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา
เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลบั  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  



 

 

 
***ในกรณีทีถ่ือพาสปอรต สญัชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศกึษาอยูตางประเทศ กรณุาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบรษัิทใหทราบทนัที เพราะการย่ืนขอวซีาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทตูอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศ
ไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 
 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ใบหนาสูง2.5- 3 CM.ขึ้นอยูกบัลักษณะใบหนาของแตละบุคคล  พ้ืนหลังขาว
เทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดอืน รวบผม ใหเห็นหู เห็นคิ้ว หามสวมแวนตาหรือ
เครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก.และไมมีรองรอยชํารดุ*** 
ตัวอยางรูป 

 
 

3. หลกัฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย

ราน สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทาํงาน จากบริษทัฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทาํงาน, วันลา 
 



 

 

(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 

- นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาํลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 
 

4. หลกัฐานการเงนิ  
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บญัชีออมทรัพยธรรมดา

ของธนาคารทั่วไป ยอนหลงั 3 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน (รบกวนลูกคาทาํ
รายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement 
เพื่อใหอัพเดทไมเกิน 15 วันหรืออยูในเดือนทีย่ื่นวีซา 

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใชสําเนา Bank Statement บัญชีออม
ทรัพยยอนหลัง 3 เดือน(ของผูที่ออกคาใชจาย)  

- **Bank Statement จะตองสะกดช่ือ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขที่บัญชี
ครบทุกตัว และจะตองมีแสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรูปแบบที่เปนตัว
คร่ึงกระดาษ A4 ไมสามารถใชยื่นได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบับเด็ม 
 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตดิลบ บญัชีกระแสรายวัน 
 พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 
5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน) 

 
 



 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดนิทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเดก็เดินทางไปกับบดิา จะตองมหีนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสงักดั 

(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา)พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเดก็เดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดนิทางพรอมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสัมพนัธเปนอะไรกันกบัเด็ก 
จากอําเภอตนสงักดั พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา 
 

                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต
แจงขอเพ่ิมเติม 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศฝร่ังเศส 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากทางเราจะใชขอมูลน้ีในการจองคิวนัด

หมายใหทานกอนและไมสามารถแกไขไดอีก เพราะฉะน้ันเอกสารที่ทานสงตามมาที่หลัง
จะตองตรงกับขอมูลที่ทานกรอกใหมาเทาน้ัน) 

 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….………………… 
7. สัญชาติปจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)            แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา                แยกกันอยู                       หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีท่ีผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ใหใสช่ือ และที่อยู ผูปกครอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………รหัสไปรษณีย………………..… 
11. ทีอ่ยูปจจุบันของผูขอวีซา 

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

   E-MAIL (ตองระบุ)............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศัพทมือถือที่ติดตอได.................................................................. 
12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน) 
     ....................................................................................................... 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ท่ีอยูของสถาบัน

ศึกษา  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….…… 



 

 

 
14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 
            ไมเคย                   เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่.......................ถึงวันที.่........................... 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ).............................................. 
 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง              มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
                                                              กรุณาระบุช่ือ ....................................................   
สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เงินสด                        สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายท้ังหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)                   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
    

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

หมายเหต ุการอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ี
บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 


