
 

 

รหัสทัวร B2B2000287 
ทัวรยุโรป ฝร่ังเศส เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด 7 วัน 4 คืน (TG) 
ปารีส | พระราชวังแวรซาย | บรูกส | บรัสเซลส | อัมสเตอรดัม 
** งานเทศกาลดอกไมที่เนเธอรแลนด มีต้ังแตวันที่ 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2563 ** 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ 
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ปารีส – หอไอเฟล – พระราชวังแวรซาย 
วันที่ 3. พิพิธภัณฑน้ําหอม – ชอปปم�ง – ลองเรือบาโตมุช - OUTLET 
วันที่ 4. ปารีส – กรุงบรัสเซลส –  ** บรูกส // เทศกาลดอกไม KEUKENHOF - อัมสเตอรดัม 
วันที่ 5. อัมสเตอรดัม – ลองเรือหลังคากระจก – จัตุรัสดัมสแควร – หมูบานกังหันลม - 
บรัสเซลส 
วันที่ 6. บรัสเซลส – สนามบิน 
วันที่ 7. กรุงเทพ 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
21.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร 

D ประตู 2 พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ปารีส – หอไอเฟล – พระราชวังแวรซาย 
00.05 น. ออกเดินทางสูเมืองปารีส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930 

** คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 23 เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 00.05 น.  
และถึงกรุงปารีส 07.30 น. ** 

06.50 น. ถึงสนามบินทาอากาศยานชารล เดอ โกลด ประเทศฝรั่งเศส นําทานผานพิธีตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากรจากน้ันนําทานเดินทางสูมหานครปารีส (Paris) เมือง
หลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของ
โลกที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปจจุบันกรุงปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหน่ึงของโลก ที่ทรงดวยอิทธิพลของ
การเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปน
หน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก นําเที่ยวชมความงดงามของมหานคร
ปารีส ผานลานประวัติศาสตรจัตุรัสคองคอรด (Place de la Concorde)ที่พระ
เจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินใน
สมัยปฏิวัติฝรั่งเศส จากน้ันเขา สูถนนสายโรแมนติกชองป�เอลิเซ (Champs 
Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสูประตูชัยนโปเลียน, นําชมและ
ถายรูปคูกับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณแหงชัยชนะของ



 

 

จักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาสเตอรลิทซในป1805 โดยเร่ิมสรางขึ้นในป ค.ศ.1806 
แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ.1836 แลวนําถายรูปเปนที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour 
Eiffel)สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีสดวยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่ง
สรางขึ้นในปค.ศ.1889 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองแวรซายสนําเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซาย 

(Versailles Palace) อันยิ่งใหญ (มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สราง
ขึ้นตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ 
ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเปนการใชเงินอยาง
มหาศาล พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง,
ทองพระโรงที่ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอคิวรี่, หองกระจก 
(Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเปนหองที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) 
ราชทูตไทยสมัยพระนารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสที่14 แหง
ฝรั่งเศส อีกทั้งยังเปนหองที่ใชสําหรับจัดงานเลี้ยงและเตนรําของพระนางมารี อัง
ตัวแนตต มเหสีของพระเจาหลุยสที่ 16, ชมหองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยาง
งดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเทา   

 
 



 

 

วันที่ 3 พิพิธภัณฑนํ้าหอม – ชอปปم�ง – ลองเรือบาโตมุช – OUTLET  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเขาชมพิพิธภัณฑนํ้าหอม Fragonard พิพิธภัณฑที่จัดแสดงประวัติความ
เปนมาและจัดแสดงวิธีการผลิตน้ําหอมในปจจุบัน ของโรงงานผลิตน้ําหอมยี่หอ 
Fragonard ยี่หอน้ําหอมอันโดงดัง ที่มีแหลงผลิตตนกําเนิดมาจากเมือง Grasse 
เมืองที่ไดชื่อวาเปนเมืองหลวงของโลกน้ําหอม โดยพิพิธภัณฑแหงน้ีกอตั้งขึ้นมาในป 
1983 ตัวอาคารเปนที่อยูเดิมของ นโปเลียน โบนาปารตที่ 3 Louis-Napoléon 
Bonaparte III ซึ่งแตละหองจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑบรรจุน้ําหอม
ตั้งแตสมัยอดีตจนถึงปจจุบัน และบอกเลาเรื่องราวการผสมผสานกลิ่นน้ําหอมใหมี
เอกลักษณอันรัญจวนใจ และหากทานมองหาของฝากจากปารีสท่ีไมเหมือนใคร ทาน
สามารถเลือกซื้อน้ําหอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโดยตรงตามอัธยาศัย
จากน้ันเชิญเลือกซื้อสินคาแฟชั่นราคาถูกในรานคาปลอดภาษี (Duty Free Shop) 
อาทิ เชน เครื่องสําอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป�า จากน้ันพาทานสัมผัสกับ
บรรยากาศที่เต็มไปดวยนักชอปปم�งจากทั่วทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลาง
กรุง ปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) หรือทานสามารถ
เลือกซื้อสินคาของสวิสจากราน Bucherer รานดังของสวิส ท่ีมีสาขาเปดอยูใจกลาง
กรุงปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกา
ยี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หอยเอสคาโก) 
บาย นําทานลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมน้ําแซนด ที่

ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของ
อาคารตางๆตลอดสองฝากฝم�งแม น้ํา เปนอีกหน่ึงประสบการณที่นาประทับใจ    
จากน้ันนําทานเดินทางสู  La Vallee Village Outlet แหลงชอปปم�งที่รวมรานคา
แบรนดเนมดังมากมายกวา 110 ราน สัมผัสประสบการณการชอปปم�ง ที่ครบครัน
ดวยสินค าชั้น นําต างๆ 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 แ ล ะ
อ่ืนๆอีกมากมาย อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเทา   

 



 

 

วันที่ 4 ปารีส – กรุงบรัสเซลส –  ** บรูกส // เทศกาลดอกไม KEUKENHOF ** 
 - อัมสเตอรดัม 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูกรุงบรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม 

สถานที่ตั้งสํานักงานใหญองคการสนธิสัญญาป�องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต 
จากนั้นนําทานแวะชมและถายรูปเปนที่ระลึกกับอนุสรณอะตอมเม่ียม (Atomium) 
ซึ่งเปนสัญลักษณในการจัดงานแสดงสินคาโลก“เอ็กซโป” เมื่อป ค.ศ.1958 ถูกสราง
ขึ้นโดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญกวาโมเลกุลของจริง
ถึง 165 พันลานเทา จากน้ันนําทานเขาสูจัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองดปราซ 
(Grand Place) ที่มีชื่อเสียงกลาวขานกันวาสวยที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป ชมศาลาวา
การเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส นําชมและถายรูปกับแมเนเกนพีส 
(Manneken pis) ซึ่งเปนประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอนตัวปสสาวะ
อยางนารัก ถือเปนรูปปم�นผูสรางประวัติศาสตรและตํานานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยม 
เน่ืองจากไดมีการเลาขานกันมาหลากหลายตํานาน เชน มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มา
พบสายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ จึงปสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป�องกันเมืองไวได 
ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักน้ี เพ่ือระลึกถึงความกลาหาญ เปนตน เชิญทานอิสระตาม
อัธยาศัยกับการเดินเลนและเลือกซื้อของที่ระลึก เชน กระเป�า KIPLING ผาลูกไม
ลายสวยงาม และ ช็อคโกแลต เปนตน 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําเดินทางสูเมืองบรูกส (Brugge) ซึ่งเปนเมืองริมชายฝم�งทะเลที่มีชื่อเสียงของ

ประเทศเบลเยียม และไดรับเลือกเปนเมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโก โดยมี
สมญานามวา เวนิสแหงยุโรปเหนือ เพราะเปนเมืองที่มีการใชลําคลองในการสัญจร
รอบๆเมืองได  ลักษณะของเมืองน้ีลอมรอบดวยคูเมืองสองชั้น และมี อาคาร โบสถ 
บานเรือน ถนนที่สะอาดสวยงาม ซ่ึงสวนใหญลวนเปนสถาปตยกรรมแบบ เฟลมมิช 
และแบบเรเนซองค และมีสถานที่ทองเที่ยวท่ีสําคัญ 
*** งานเทศกาลดอกไมที่ เนเธอรแลนด  มีตั้ งแตวันที่  21 มีนาคม – 10 
พฤษภาคม 2563 ***   
ในชวงเวลางานเทศกาลดอกไม โปรแกรมเที่ยวจะนําทานเดินทางไปเขาชมสวนดวก
ไมแทนเมืองบรูกส  
นําทานเดินทางสูเทศกาลดอกไมที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพ้ืนที่กวา 200 
ไร เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการชื่น ชมความสวยงามของดอกไมนานาพันธุหลากสี 
ที่ทานจะชื่นชอบและประทับใจ เพลิดเพลินกับหมูมวลของดอกทิวลิป หลากหลาย
สีสันและไมดอกนานาพันธุที่บานสะพรั่งอยูในสวนสวยและเรือนกระจก เชน ไฮยา



 

 

ซินธ จิเรเนียม ลิลล่ี เปนตน  
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 

ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม NOVOTEL AMSTERDAM  หรือเทียบเทา  
 

วันที่ 5 อัมสเตอรดัม – ลองเรือหลังคากระจก – จัตุรัสดัมสแควร –  
หมูบานกังหันลม - บรัสเซลส 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเที่ยวชมกรุงอัมสเตอรดัม (Amsterdam) เมืองแหงแสงสี และอิสรเสรี

ภาพ ของนักทองเที่ยวจากทั่วโลก ชมเมืองอัมสเตอรดัมโดยการลองเรือหลังคา
กระจก ลัดเลี้ยวเขาตามลําคลอง สัมผัสชีวิตความเปนอยู รวมทั้งสภาพบานเรือน
เกาแกอันงดงามสืบทอดมาตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบานเรือนอัน
สวยงามอยางมีเอกลักษณ นําทานเขาชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียง
ระดับโลก ซึ่งทานจะไดสัมผัสและเรียนรูพื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรใน
รูปแบบตางๆ พรอมกันน้ันยังไดมีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และ
ทานสามารถเลือกชมสินคาอ่ืน อยาง นาฬิกายี่หอดังมากมาย อาทิ เชน ROLEX, 
PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET,LONGINES,OMEGA, TISSOT, 
CARTIER, BREITLING, CHOPARD ร ว ม ไ ป ถึ ง น า ฬิ ก า แ ฟ ชั่ น  อ ย า ง 
GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, 
MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ จากน้ันนําทานเดินเที่ยวชมและ
เลือกซื้อสินคาที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร (Dam Square) ศูนยกลางของเมืองที่มี
อนุสรณสงครามเพื่อรําลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลา
วาการเมืองที่หลุยส โบนาปารต เคยใชเปนพระราชวังหลวงในชวงที่จักรพรรดินโป
เลียนแหงฝรั่งเศสเรืองอํานาจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
บาย นําทานเดินทางสูหมูบานกังหันลมซานสคันส (Zaanse Schans)  ใหทานได

ถายรูปเปนที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณที่สําคัญอยางหน่ึงของชาวดัตช และชม
การสาธิตวิธีการผลิตรองเทาไมของชาวดัตชที่ใชใสในชีวิตประจําวันในงานอาชีพ
ตางๆพรอมเชิญเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก นําทานเดินทางสูบรัสเซลส 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม GRESHAM BELSON หรือเทียบเทา 

 
 
 



 

 

 
วันที่ 6  บรัสเซลส – สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางสู  สนามบินบรัสเซลส เพื่อใหทานมี เวลาในการทําคืนภาษี  (Tax 

Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
13.10 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG935 

** คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 24  เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 13.30 น.
และถึงกรุงเทพฯ 05.35 น ** 
 

วันที่ 7 กรุงเทพฯ 
06.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ   

 

ราคาแนะนาํเพียง 
Good Morning Paris and Windmill  

ฝรั่งเศส - เบลเย่ียม - เนเธอรแลนด 
7 วัน 4 คืน  โดยสายการบินไทย (TG) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเดีย่วเพิ่ม 
ทานละ 

21 – 27 ม.ค. 63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 18,950.- 6,900.- 
04 – 10 ก.พ. 63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 18,950.- 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.- 
07 – 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.- 
02 – 08 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.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้ งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

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

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 



 

 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศฝร่ังเศส (ประมาณ 3,000 บาท ชําระพรอมเงินมัดจํา) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (12 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 ยูโร) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง



 

 

บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลอืวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3-6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 



 

 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว ( 30 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ฝรั่งเศส) 
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7-10 วันทําการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา TLS Contact 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน

ตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 

 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา
เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศ
ไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 
 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 



 

 

***ใบหนาสูง2.5- 3 CM.ขึ้นอยูกับลักษณะใบหนาของแตละบุคคล  พ้ืนหลังขาว
เทานั้น ถายไมเกิน 6 เดอืน รวบผม ใหเห็นหู เห็นคิ้ว หามสวมแวนตาหรือ
เคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก.และไมมีรองรอยชํารุด*** 
ตัวอยางรูป 

 
 

3. หลักฐานการทาํงาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ

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

ราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทํางาน, วันลา 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO 



 

 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
 

4. หลักฐานการเงิน  
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดา

ของธนาคารทั่วไป ยอนหลัง 3 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน (รบกวนลูกคาทํา
รายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement 
เพ่ือใหอัพเดทไมเกิน 15 วันหรืออยูในเดือนที่ยื่นวีซา 

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

- **Bank Statement จะตองสะกดชื่อ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขท่ีบัญชี
ครบทุกตัว และจะตองมีแสดงทั้งหมดในทุก ๆ หนา 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรปูแบบที่เปนตวั
ครึ่งกระดาษ A4 ไมสามารถใชยื่นได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบบัเด็ม 
 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีกระแสรายวัน 
 พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 



 

 

 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 

(โดยบดิาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา 
 

                                                                               
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง

สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 
 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศฝรั่งเศส 
    (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากทางเราจะใชขอมูลนี้ในการ

จองคิวนัดหมายใหทานกอนและไมสามารถแกไขไดอีก เพราะฉะนั้นเอกสารที่ทานสง
ตามมาที่หลังจะตองตรงกับขอมูลที่ทานกรอกใหมาเทานัน้) 



 

 

 
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 หากตางจาก

ปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)        
แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา                แยกกันอยู                       หมาย (คูสมรส
เสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีที่ผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุต่ํากวา 18 ปบริบรูณ ใหใสช่ือ และที่อยู ผูปกครอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………..… 
11. ทีอ่ยูปจจุบันของผูขอวีซา 

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



 

 

   E-MAIL (ตองระบุ)............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศัพทมือถือท่ีติดตอได.................................................................. 
12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน) 
     ....................................................................................................... 
13. ชื่อบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณา

กรอกชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….…… 
 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

            ไมเคย                   เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่.......................ถึงวันที่
............................ 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หาก
ทราบ).............................................. 

 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมา
ดวย** 

 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 



 

 

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

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง   มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุชื่อ .................................................... 
 สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออก
ให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวน
เกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความ
สะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 

 


