
 

 

รหัสทัวร BID2000715 
ทัวรฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด EUROPE TULIP FESTIVAL 8 วัน 5 คืน (EK) 
จัตุรัสโทคาเดโร | ลองเรือแมนํ้าแซน | ประตูชยัอารกเดอทรียงฟ� 
ถนนช็องเซลีเซ | มหาวิหารซาเคร-เกอร | อาสนวิหารน็อทร-ดามแหงปารีส 
พิพิธภัณฑลูฟท | Duty Free | หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.30 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น4 ประตู 8 Row T เคาทเตอรสายการบิน

เอมิเรตส Emirate Airline (EK)โดยมีเจาหนาที่อานวยความสะดวกแกทุกทาน 
 
20.35 น. ออกเดินทางสูนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสโดยเที่ยวบิน EK 373 *

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง*(ใชเวลาบิน 6 ชั่วโมง10 นาที)  
 **เดือนเมษายนเปนตนไป จะออกเดินทางเวลา 21.05 น. นัดหมายเวลา 

18.00 น.** 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สอง ปารีส • จตัุรัสโทคาเดโร • ลองเรือแมนํ้าแซน • ประตูชัยอารกเดอทรียงฟ�  
• ถนนช็องเซลีเซ ไ ( - / กลางวัน / - ) 

 
00.50 น. ถึงสนามบิน ทาอากาศยานนานาชาติดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (เวลา

ทองถิ่นชากวาประเทศไทย3ชั่วโมง)ใหทานผอนคลายอริยบทระหวางรอเวลา
เปลี่ยนเครื่อง 

03.20 น. ออกเดินทางสูมหานครปารีส ประเทศฝรั่งเศส เท่ียวบินที่ EK071**บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง) 
 
08.00 น. ถึง สนามบินนานาชาติปารีส-ชารล เดอ โกล (Paris-Charles de Gaulle 

Airport) ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอย (เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทย 5 ชั่วโมง)  

 **หลังเดือน มี.ค. จะถึงเวลา 09.25 น.** 
 นําทานสู มหานครปารีส เมื่องหลวงสุดโรแมนติกของประเทศฝรั่งเศส หนึ่งใน

จุดหมายปลายทางในฝนของใครหลายๆ คน ที่มีครบทั้ง สถาปตยกรรม ศิลปะ 
อาหาร และแหลงชอปปم�ง ที่มีใหทานไดเลือกสรรกันอยางอัดแนน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น พรอมพิเศษ หอยเอสคาโก ตนตํา
หรับฝรั่งเศส 



 

 

 
ชมจุดถายรูป จัตุรัสทรอกาเดโร (Trocadéro) แตเดิมบริเวณนีเ้คยใชเปน
สถานที่จัดงานสําคัญๆ ของประเทศอยูหลายครั้ง แตโดงดังดวยเพราะทัศนียภาพที่
ทานจะสามารถเห็น หอไอไฟล (Eiffel) ไดอยางไมมีอะไรมาบดบัง โดยหอสง
สัญญาแหงนี้นั้น ถือเปนสัญลักษณของพาปารีสท่ีพลาดไมไดดวยประการทั้งปวง 
แตดวยลักษณะที่แปลกตา สรางความไมคุนเคยตอชาวปารีส ถึงขนาดมีการ
เรียกรองใหรื้อท้ิงหลังจากงานสิ้นสุดลง แตหอไอเฟลก็สามารถพิสูจนตัวเองและลบ
คําสบประหมา จนกลายเปนสถานทีแ่รกๆ ท่ีเมื่อมีคนพูดถึงปารีส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 หอไอเฟลถือเปนความกาวหนาทางวิศวกรรมอยางกาวกระโดด ดวยความสูงถึง 
324 เมตร จึงทําใหโครงสรางเหล็กแหงนี้เคยเปนอาคารที่สูงที่สุดในโลก และเปนตนกําเนิดของ
การสรางตึกสูงและหอคอยอีกมากมาย 



 

 

พิเศษ !! พาทานลองเรือแมนํ้าแซน ชมบรรยากาศรอบเมืองปารีส เมืองที่ไดชื่อ
วาเปน 1 ใน เมืองที่โรแมนติกที่สุดของโลกในอีกมุมหนึ่งโดยในระหวางทางนั้นจะ
ผานสถานที่สําคัญๆ มากมายไมวาจะเปน สะพาน Pont de l'alma สะพานอเล็ก
ซานเดอรที่ 3 พิพิธภัณฑออรแซ และอีกมากมายถือเปนอีก 1 กิจกรรมที่ไมควร
พลาดเมื่อมาปารีส 
 

 

 

 
 
 
 

 
จากนั้น พาทานถายรูปกับ ประตูชัยอารกเดอทรียงฟ� (Arc de Triomphe) วงเวียนที่

เชื่อมถนน12 เสนของปารีสไว โดยสรางขึ้นเพื่อเปนสดุดีทหารฝรั่งเศสที่รวมรบใน
สงครามตางๆ โดยเฉพาะในสงครามนโปเลียน เนื่องจากเริ่มสรางในรัชสมัยของ
พระองคหลังไดรับชัยชนะในสงครามยุทธการที ่เอาสเทอรลิทซ เมื ่อวันที ่ 2 
ธันวาคม 1805 นอกเหนือจากนั้น ประตูชัยแหงนี้ก็ยังเปนที่ฝงศพทหารนิรนามใน
สมัยสงครามโลกครั ้งท ี ่  1 อีกดวย  ถัดไปไมไกลนั ่นค ือ ถนน ช็องเซลีเซ 
(Champs-Élysées) ถนนที่ไดชื่อมาจากสวนสวรรคของเหลาเทพปกรนัมกรีก 
ในอดีตเคยเปนสวนหนึ่งของการขยายพื้นที่สวยหยอมของพระราชวังตุยเลอรี โดย
เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จประพาสยุโรป ทรงมีพระ
ราชดํารัสใหนํารูปแบบถนนช็องเซลีเซ มาสรางเปนถนนพระราชดําเนินกลางใน
กรุงเทพมหานคร วากันวาอัตราคาเชาพื้นท่ีบนถนนแหงนี้มีมูลคาสูงที่สุดในยุโรป 
 
 
 
 

 



 

 

คํ่า อิสระอาหารเย็นเพื่อไมเปนการรบกวนเวลาของทาน  
ที่พัก  Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 

(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น  ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทํา
การแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก 
ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล ) 

 
วันที่สาม ปารีส • มหาวิหารซาเคร-เกอร • อาสนวิหารน็อทร-ดามแหงปารีส  

• พิพิธภัณฑลูฟท • Duty Free • หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต   
ไ  (เชา / กลางวัน / เย็น) 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

พาทาน แวะถายรูปดานหนากับ มหาวิหารซาเคร-เกอร (Sacre-Coeur 
Bacilica) ตองอยูที่ยานมงมารท เปนอีก 1 สถาปตยกรรมที่ถือวาแปลกตาจาก
สิ่งปลุกสรางอื่นๆในเมืองนํ้าหอมแหงนี้ สถาปนิกผูริเริ่มออกแบบคือ โปล อะบาดี 
โดยตัวอาคารสรางขึ้นดวยหินปูนในแบบโรมัน-ไบแซนไทน และแลวเสร็จในป 
1919 มีตํานานกลาวถึงมหาวิหารแหงนี้วา ในครั้งที่นักบุญเดนิสถูกประหารชีวิต
ดวยการตัดหัว ณ บริเวณวิหารแหงนี้ เดนิสไดหยิบศีรษะของตนขึ้นมา และเทศนา
ตลอดทางไปอีก 6 ไมล ซึ่งทานจะสามารถเห็นภาพแกะสลักไดที่ประตูของอาสน
วิหารน็อทร-ดามแหงปารีสแวะถายรูปดานหนา อาสนวิหารน็อทร-ดามแหง
ปารีส (Notre Dame Cathedral) ตั ้งอยู บนเกาะเอลเดอลา ซีเตร นับเปน
จุดเริ ่มตนของการสรางมหานครปารีสโดยถือเปนสิ ่งปลูกสรางแรกที่สรางใน
ลักษณะโกธิก และใชครีบคํ้ายันอาคาร ซึ่งถือเปนความชาญฉลาดทางวิศวะกรรม
อยางสูงในยุคนั้น โดยอาสนวิหารแหงนี้เริ่มกอสราวในรัชสมัยของพระเจาหลุยสที่ 
7 และไดรับการบูรณะมาอยางตอเนื่อง แมในปจจุบันสวนหลังคาที่เปนโครงสราง
ไมในยุคแรกจะพังทลายลงจากอุบัติเหตุในวันที่ 15 เมษายน 2019 แตสวนหนา
ขออาคารก็ยังคงสูงเดนตระหงานอยูเชนเดิม บริเวณโดยรอบทานยังสามารถเลือก
ซื้อของฝากไดอีกมากมาย 

 

 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

จากนั้น แวะถายรูปดานหนา พิพิธภัณฑลูฟวร (Musée du Louvre) อดีตพระราชวัง
หลวงที่ปจจุบันเปนสถานที่เก็บและจัดแสดงสมบัติลํ้าคากวา 35,000 ชิ้น เชน 
ภาพวาดโมนาลิซา, มาดอนนา ออฟ เดอะ รอค, ภาพวาดพระราชพิธีปราดาภิเษ
กของจักรพรรดินโปเลียน, รูปปم�นเทพไนกี้ และรูปปم�นเทพวินัสแหงมิโล เปนตน  
จุดเดนของพิพิธภัณฑแหงนี้นั้นคือพีระมิดแกวที่เปนทางเขาดานหนา ที่ออกแบบ
โดย ไอ.เอ็ม.เป. สถาปนิกชื่อดังชาวจีน-อเมริกัน  

 พาทานเดินไปยัง รานเบนลักซ (Benlux) รานคาปลอดภาษีที ่มีทั ้ง กระเป�า 
รองเทา นาฬิกา นํ้าหอม เครื่องสําอาง และเครื่องประดับใหทานไดเลือกซื้อ 

จากนั้น พาทานสูที่ หางแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) หางใหญสุด
หรูที่มีพื้นที่กวา 70,000 ตารางเมตร ตกแตงอยางสวยงามราวกับพระราชวัง 
ประกอบไปดวยรานคากวา 3,500 รานคา ไมวาจะเปน LOUIS VUITTON, 



 

 

LONGCHAMP, PRADA, YVES SAINT LAURENT, VERSACE, 
SWAROVSKI, SWATCH, SAMSONITE ใหทานไดอิสระชอปปم�งอยางจุใจ 

 

 
คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน  
ที่พัก   Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 

(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น  ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทํา
การแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก 
ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล ) 

 
 
 



 

 

วันที่สี ่ ปารีส• บรูกส • จัตุรัสมารเก็ต สแควร • เกนต • ปราสาทกราเวนสตีน • 
บรัสเซลส ไ ( เชา / กลางวัน / เย็น) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

เดินทางสูประเทศเบลเยี่ยม สูเมือง เมืองบรูกส (Brugge) เมืองริมชายฝم�งทะเลที่
มีชื่อเสียงของประเทศ โดยไดรับเลือกใหเปนเมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโกใน
ป 2000  สมญานามวาเวนิสแหงยุโรปเหนือ เพราะเปนเมืองที่มกีารใชลําคลองใน
การสัญจรรอบๆ เมือง ลักษณะของเมืองนี้ลอมรอบดวยคูเมืองสองชั้นและมี 
อาคาร โบสถ บานเรือน ถนนที่สะอาดสวยงาม ซึ่งสวนใหญลวนเปนสถาปตยกรรม
แบบ เฟลมมิชและแบบเรเนซองค  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น  
นําชม จัตุรัสใจกลางเมือง (Market Square) ซึ่งมหีอระฆังเกาแกที่มีประวัติอัน
ยาวนานและมีประติมากรรมท่ีงดงาม ที่ชื่อวา Madonna &amp; Childซึ่งเปน
ประติมากรรมท่ีอยูภายในโบสถพระแมมารี มีลักษณะเปนหินออนที่มีการแกะสลัก 
โดย ไมเคิลแอน เจโล ซึ่งในปจจุบันไดรบัการยกยองวาเปน ยอดศิลปนเอกของโลก
ชาวอิตาเลียน 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น เดินทางตอไปยังอีก 1 เมืองงาม กับ เมืองเกนต (Ghent) ที่หลายทานมักเลยผาน 
โดดเดนดวยสถาปตยกรรมสมัยใหมกับสมัยกลางท่ีเขากันอยางลงตัว พาทานเดิน
ชมตัวเมืองที่มีสิ่งปลูกสรางมากมาย ไมวาจะเปน ปราสาทกราเวนสตีน 
(Gravensteen) ที่เคยเปนดั่งศนูยกลางของเมือง เดนตระหงานอยูราวกับเทพ



 

 

นิยาย ทั้งยังมี อาสนวิหารเซ็นทบาโว (Saint Bavo's Cathedral) และ โบสถ
เซนตนิโคลัส (St.Nicholas’s Church) 2 สถานสถานท่ีเปนดั่งศูนยรวมใจของ
ชาวเมือง ที่ยืนหยัดผานกาลเวลามานานหลายศตวรรษ 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทานเดินทางสูกรุง บรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของประเทศ
เบลเยียม สถานที่ตั้งสํานักงานใหญองคการสนธิสัญญาป�องกันแอตแลนติกเหนือ 
หรือนาโต 

คํ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 
ที่พัก  Gresham Belson Hotel หรือเทียบเทา 4 ดาว 

(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น  ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทํา
การแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก 
ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล ) 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันที่หา บรัสเซลส • อนุสรณอะโตเมี่ยม • กร็อง-ปลัส  • รอตเตอรดัม • อัมสเตอรดัม
  ไ (เชา / กลางวัน / เย็น) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมและถายรูปเปนที่ระลึกกับ อนุสรณอะโตเมี่ยม (Atomium) ซึ่งเปน
สัญลักษณในการจดังานแสดงสินคาโลก“เอ็กซโป” เม่ือป ค.ศ.1958ถูกสรางขึ้นโดย
จําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญกวา โมเลกุลของจริงถึง 
165 พันลานเทา 

 

 

 

 

 

จากนั้น เขาสูจัตุรัสกลางเมือง จัตุรัสกรองดปลาสต (Grand Place) ที่มีชื่อเสียงกลาว
ขานกันวาเปนจัตุรัสที่สวยที่สุดแหงหนึ่งในยุโรป ชมศาลาวาการเมืองและอาคารที่
สวยงามโดยรอบจัตุรัส นอกเหนือจากนั้นยังมีสินคาตางๆ ไมวาจะเปนของที่ระลึก 
แบรนดเนม ขนม สินคาแฮนเมด และอีกมากมายใหทานไดเลือกสรร 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นําชมและถายรูปกับ เมเนเกนพีส (Manneken pis) ซึ ่งเปนประติมากรรม
เด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอนตัวปสสาวะอยางนารัก เมเนเกนพีสผู สร าง
ประวัติศาสตรและตํานานพื ้นเมืองของชาวเบลเยี ่ยมซึ ่งมีการเลาขานกันมา
หลากหลายตํานาน เชน มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ 
จึงปสสาวะรดเพ่ือดับชนวนและป�องกันเมืองไวได ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักนี้ เพื่อ
ระลึกถึงความกลาหาญ 

 

 

 

 

 

 

 จุดเดนของรูปปم�นเมเนเกนพีส คือแตละวัน หนูนอยคนนี้ก็จะแตงตัวไมเหมือนกัน 
บางทีเปนชุดประจําชาติของประเทศตางๆ บางทีเปนชุดเทศกาลนั้นๆ ตองมาลุนกันวันที่เดินทาง
วาจะไดรูปกับหนูนอยในชุดไหนกัน !!!!!! 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น พรอมเมนูของหวานทองถิ่นสุด
คลาสสิก กับเบลเยี่ยมวาฟเฟล 

นําทานเดินทางสู รอตเตอรดัม (Rotterdam) เมืองทาหลัก และเมืองที่ใหญเปน
อันดับสองของประเทศเนเธอรแลนดตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้ามาส ในป ค.ศ. 2007 เมือง
นี้ไดรับการสงเสริมการทองเที่ยวเปนเมืองแหงสถาปตยกรรม และในปจจุบันเมือง
รอตเตอรดัมเปนศนูยกลางการคาโลกในยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ทําใหท่ีนี่มี
ระบบการขนสงที่ดี ไมวาจะเปนการขนสงระหวางประเทศหรือภายในประเทศ เชน 
รถไฟฟ�าใตดินรถบัส รถราง และรถไฟ ที่ตองสะอาดและตรงเวลา นําทานถายรูป
กับ บานลูกเตา ไคกคูมูส (Kiji kubus The Cubic Houses) กลุม อาคาร 



 

 

เหลืองขาวทรงลูกเตา 39 หลังซึ่งไดรับรางวลัชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัด
พลังงาน โดยสถาปนิกนาม Piet Bloem แวะถายรูปศาลาวาการประจําเมืองรอต
เทอรดาม (City Hall of Rotterdam)หนึ่งในอาคารที่เกาแกของเมือง 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นเดินทางเขาสู กรุงอัมสเตอรดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศ
และศูนยกลางการคาเศรษฐกิจพาณิชยกรรม 

คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 
ที่พัก Apollo Hotel Almere City Centre หรือเทียบเทา 4 ดาว 

(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น  ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทํา
การแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน 
 กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟร
หรือมีเทศกาล ) 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันที่หก หมูบานกงัหัน ซานสคันส • หมูบานชาวประมงโวเลนดัม • หมูบานกีรธูน  
• อัมสเตอรดัม   ไ (เชา / กลางวัน / เย็น) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู หมูบานกังหันลมซานสคันส(Zaanse Schans) หมูบานที่มี
การอนุรักษกังหันลมและบานเรือนดั ้งเดิมของฮอลแลนดซึ ่งปจจุบันเปดเปน
พิพิธภัณฑเปดใหเขาชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวดัชตที่ใชกังหันลมกวารอยแหง
ในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแตศตวรรษที่ 17-18 โดยทําหนาที่ผลิตนํ้ามันจากดอก
มัสตารดกระดาษงานไม นอกจากนี้ภายในหมูบานแหงนี้ยังมียังมีโรงสาธิตวิธีการ
ทําชีส ทําขนม ทํารองเทาไม ที่นาสนใจ 
 

 
 
 



 

 

จากนั้น นําทานเดินทางสู หมูบาน
ชาวประมงโวเลนดัม(Volendam) นํา
ทานสัมผัสวิถีชีวิตของเมืองชาวประมงที่
เรียงรายไปดวยอาคารบานเรือนเกาแก 
รวมไปถึงทาเรืออันแสนคึกคักของเมืองที่
เต็มไปดวยนักทองเที่ยวมากมาย อีกทั้ง
ยังเป นเม ืองท ี ่ยั งคงอน ุรักษ อน ุรักษ
วัฒนธรรมการแตงกายแบบดั้งเดิมของ
ชาวดัตชไวที ่เมืองนี ้อิสระใหทานไดชม
เมืองและเลือกซื้อขอวงฝากของที่ระลึกได
ตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 

นําทานมุงหนาสู หมูบานกีธูรน(Giethoorn Village) เยี่ยมชมเมืองที่ไดรับ
ฉายาวา “เวนิสแหงเนเธอรแลนด” เมืองเล็กๆที่มีผูคนอาศัยอยูประมาณ 2,600 
คนเปนหมูบานที่ปราศจากถนนหมูบานที่เต็มไปดวยคลอง ทะเลสาบ จึงทําให
ปราศจากมลพิษผูคนในหมูบานจะเดินทางโดยการใชเรือเปนพาหนะโดยลัดเลาะ
คลองที่มีความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตรอิสระใหทานเที่ยวชมหมูบานแหงนี้ 
พร อมเก ็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศของหมู บ าน unseen แหง
เนเธอรแลนด 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การลองเรือไมรวมอยูในราคาทัวร หากทานสนใจขับเรือเที่ยวดวยตัวเอง สามารถติดตอ
หัวหนาทัวรเพื่อทดลองรวมกิจกรรมได คาใชจายประมาณ 20 ยูโร / ทาน **มีเวลา
เพียงพอใหทานไดที่สนใจ** 

 
คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 
ที่พัก  Apollo Hotel Almere City Centre หรือเทียบเทา 4 ดาว 

(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น  ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทํา
การแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก 
ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล ) 

 

 



 

 

วันที่เจ็ด สวนเคอเคนฮอฟ (ทั้งชวงเชา) • อัมเตอรดัม • ลองเรือหลังคากระจก  
• สถาบันสอนการเจียระไนเพชร • จัตุรัสดัมสแควร  
 ทาอากาศยานสคิปโฮลอัมสเตอรดัม • ดูไบ    
ไ (เชา / กลางวัน / - ) 

เชา  บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 
 
พาทานเดินทางสูเมืองลิสเซ (Lisse) อันเปนที่ตั้งงของ สวนเคอเคนฮอฟ 
(Keukenhof) อันโดงดังของเนเธอรแลนด เขาชมภายในสวน โดยสวนดอกไม
แหงนี้ถูกแตงเต็มความสวยงามของไมประดับเต็มพ้ืนที่กวา 200 ไร โดยไฮไลทอยู
ที่ เทศกาลสวนทิวลิป ที่จัดขึ้นระหวางวันที่ 21 มี.ค. – 10 พ.ค. เพียงปละ 1 ครั้ง
เทานั้น การันตีความสวยงามจากสถิติผูเขารวมงานกวา 1.55 ลานคนในป 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

มากไปกวานั้น ที่ยังจัดแสดงดอกทิวลิปสีเหลือง
นวล ทีน่ายกลาส คูไดค เกษตรกรชาวดตัชได ซึ่ง
ไดรับความประทับใจมาจากครั้งเม่ือวันที่ 9 
มิถุนายน พ.ศ. 2549 ในวาระที่ลนเกลารัชกาลท่ี 
9 เสด็จครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป พสกนิกร
ชาวไทยไดรวมใจใสเส้ือสีเหลืองเฝ�ารับเสด็จฯ 
จากในวันนั้นนายกลาส จึงไดพัฒนาสายพันธุ
และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตั้งชือ่
ดอกทิวลิปสายพันธุใหมทีน่ามวา “คิงภูมิพล” 
(King Bhumibol) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 สวนเคอเคนฮอฟจะใชดอกทิวลิปในการตกแตงกวา 7 ลานดอก จาก 800 สาย
พันธุ ซึ่งถือวามากที่สุดแหงหนึ่งในโลก 



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

จากนั้น กลับเขาสูกรุงอัมสเตอรดัม นําทาน ลองเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเขาตามลํา
คลองสัมผัสชีวิตความเปนอยู รวมท้ังสภาพบานเรือนเกาแกอันงดงามสืบทอดมา
ตั้งแตสมัยศตวรรษที ่ 17 และทัศนียภาพของบานเรือนอันสวยงามอยางมี
เอกลักษณนําทานเขาชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียงทานจะไดสัมผัส
และเรียนรูพื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรปูแบบตางๆ พรอมกันนั้นยัง
ไดมีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงานและทานสามารถเลือกชมสินคาอ่ืน 
อยางนาฬิกายี่หอดังมากมาย อาทิ เชน ROLEX, PANERAI, TAG HEUERIWC, 
PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, 
CHOPARDรวมไปถึงนาฬกิาแฟชั่นอยาง GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, 
ICE , EMPORIO ARMANI, SWATCH,MICHEAL KORS, TOMMY 
HILFIGER ฯลฯ  

 

 

จากนั้น นําทานเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินคาที่บริเวณ จัตุรัสดัมสแควร (Dam 
Square) ศูนยกลางของเมืองที่มีอนุสรณสงครามเพ่ือรําลึกถึงทหารที่เสียชีวิตใน



 

 

สงครามโลกครัง้ที่ 2 และอดีตศาลาวาการเมืองที่หลุยส โบนาปารตเคยใชเปน
พระราชวังหลวงในชวงท่ีจักรพรรดินโปเลียนแหงฝรั่งเศสเรืองอํานาจ อิสระทาน
เลือกซื้อสินคาแบรนดเนม ณ หางสรรพสินคาใจกลางจัตุรัสดัมสแควร (Dam 
Square) ตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 

 
 
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตสิคิปโฮล 
อัมสเตอรดัม(Schiphol Intl’ Airport) เพ่ือใหทานไดมีเวลาทําการคืนภาษ ี
(Vat Refund) 

21.50 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ 
EK150 

  **บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
วันที่แปด ดูไบ • สุวรรณภูม ิ• กรุงเทพฯ          
  ไ ( - / - / - ) 
06.30น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (เวลาทองถิ่นชากวา

ประเทศไทย3ชั่วโมง) ใหทานผอนคลายอริยบทระหวางรอเวลาเปลี่ยนเครื่อง 

09.30น. ออกเดินทางสูอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ เท่ียวบินที่ EK370 **บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**  

18.40น . ถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดวยความประทับใจ 

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



 

 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได
ตามความเหมาะสมท้ังนี้ขึ้นอยูกับ 

สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตางๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา เชน บาง
สถานที่ในยุโรปอาจปดในวันอาทิตย หรืออาจะมีการปดปรบัปรุง หรอือาจทําการ
จองไมไดเนื่องจากตองรอกรุปคอนเฟรมกอนทําการจอง หากวันเดินทางตรงกบัวัน
เหลานี้ โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน และความปลอดภัยของผูรวม
เดินทางเปนสําคัญ และขอขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจงใหทาน
ทราบลวงหนา หากทราบเวลาและสถานที่ท่ีแนนอนกอนเดินทาง 

และเงื่อนไขรายการทองเที่ยว (หนวย : บาท) 
 มหัศจรรย EUROPE TULIP FESTIVAL 8 วัน 5 คืน  

ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอรแลนด โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

กําหนดการ
เดินทาง 

ราคาผูใหญ 
/ เด็กพักกับผุใหญ 1 

ทาน 
(พักหองละ 2 ทาน) 

ราคาเด็กอายุ 2-11 
ปบริบูรณ 
เสริมเตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กอายุ 2-
11 ป บริบูรณ 
ไมเสริมเตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเด่ียว 
จายเพิ่ม 

24 – 31 มี.ค. 
63 

49,900 48,900 47,900 9,000 

7 – 13 เม.ย. 63 54,900 53,900 52,900 10,000 

24 – 1 พ.ค. 63 52,900 51,900 50,900 9,000 

3 – 10 พ.ค. 63 52,900 51,900 50,900 9,000 

** คณะเดินทางจํานวน 25-30 ทานตอกรุป ** 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา (บาท) 
ชั้นธุรกิจ EK (BKK-CDG/AMS-BKK) เพิ่มเงินจากราคาเดิม ** 
กรุณาเช็คกับทางเจาหนาที่คะ ** 

100,000 – 
150,000 

ในกรณีลูกคามีตั๋วแลว EK (BKK-CDG/AMS-BKK) 19,000 
เด็กอายุตํ่ากวา 2 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน ราคาทานละ 28,900 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class) ไป-กลับพรอมกรุป (BKK-CDG/AMS-

BKK) สายการบินเอมิเรสต (EK)  
 ภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหง 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 30 กก. ตอ 1 ใบ และกระเป�าถือขึ้นเครื่อง Hand 

Carry 7 กก. ตอ 1 ใบ  
ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนํ้าหนักกระเป�าการสะสมไมล
หรืออื ่นใดที ่เปนประกาศจากสายบินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ในการยึดตามการ
เปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ 

 คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบ ุ
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเทีย่วตามรายการระบ ุ
 คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 ประกันอุบัติเหตุ / คารักษาพยาบาลวงเงิน 50,000 USD  เง ื ่อนไขเปนไปตาม

กรมธรรม 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

อัตราคาบริการไมรวม 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาวีซาเชงเกน 4,000 บาท ชําระพรอมคามัดจําทัวร 
 คานํ้าหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 
 คาใชจ ายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื ่องดื ่มที ่สั ่งเพิ ่มพิเศษ, โทรศัพท-โทรสาร, 

อินเตอรเน็ต, มินิบารและซักรีด ท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประทวง, 

การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

 ไมรวมนํ้าดื่ม 
 ทิปสําหรับคนขับรถ ไกดทองถิ่น คาทิปหัวหนาทัวร รวมท้ังทริป 60 ยูโร 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ 

การจองทัวร : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอ

เลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพิ่ม เพื่อทําการ
ออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 

 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 30,000 บาท สวนที่เหลือ
ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วันมิฉะนั้น ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก (จอยกรุป) : 

 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 
ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วัน 
จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

 ยกเลิกนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%จากราคาขาย และยึดเงิน
มัดจําทัง้หมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกนอยกวา 30 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณียกเลิก (ตัดกรุป) : 

 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจํา
ใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด เทศกาล,วันหยุกนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม
มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินคาทัวร
ทั้งหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  

 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แต
ทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความ
เปนจริง 



 

 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 

 กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋ว
รถทัวร,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวร
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณ ี

 ในการจองทัวรควรเผ่ือเวลาจองทัวรอยางนอย 40-45 วัน กอนวันเดินทางท่ีระบุไว 
เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซา ในกรณีที่ทานทําการจองเขามาลาชากวาที่กําหนดไว 
รบกวนสอบถามทางเจาหนาที่อีกครั้ง 

 หลังการจองทัวรและชําระคามัดจํา กรุณาแนบสแกน COPY หนาพาสปอรตและใบ
กรอกขอมูลคํารองในการขอยื่นวีซาสงกลับมา เพื่อกรอกขอมูลขอคิวในการยื่นวีซา 

 กรณีทานยกเลิกการเดนิทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับ
การพิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซึ่งเปนการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ใหถือเปนการ
ยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณ ี

 กรณีทานไมไดรับการพิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซึ่งเปนการพิจารณาจากสถาน
ฑูตฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกร 

โรงแรมท่ีพักและสถานทีทองเที่ยว 

 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทาง
เปนผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 หอง (1 Twin+1 
Single) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริม หรือไมมีหองพัก
แบบ 3 เตียงเลย โดยทานจะตองชําระสวนตางของหองพักเดี่ยวดวยตัวทานเอง 

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบ
เดี่ยว Single หองคู Twin/Doubleอาจจะไมติดกันหรืออยูคนละชั้น 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองที่เปนหองเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองพักแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมือง เพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปสวนมากจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิตํ่า 
จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูรอนเทานั้น 

  



 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไข
ได  

 เที่ยวบิน, ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบิน
ยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฏิเสธการ
เขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
และตางประเทศซึ ่งอยู นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ (ซึ ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื ่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯได
ชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปน
การชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไม
วากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อน
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตาม
อัตราคานํ้ามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิปรับราคาตั๋วดังกลาว 



 

 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ี
ไดระบุไวขางตนนี้แลวท้ังหมด 

 กรุ ปที ่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที ่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight, 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบันถึงจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฏิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม 
ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทํา
การจองทัวร  

 กรณีมี “คดีความ” ที ่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึ ่งเปนสิ่งที ่อยู เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนา 

อยางถองแท แลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 
  



 

 

เอกสารการขอวีซาเชงเกน  (ประเทศฝรั่งเศส) 

ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา TLS CONTACT  (ตึกสาทรซิตี้ทาวเวอร) 

การยื่นวีซาทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไวจนกวาจะไดการรับอนุมัติผลวีซา ไมสามารถดงึ
หนังสือเดินทางออกมาใชได   ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาประมาณ 7- 15   วันทําการ ไมรวม
วันหยุด เสาร-อาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจชาหรือเร็ว
กวากําหนดขึ้นอยูกับสถานทูต         

 

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับ
ประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  
และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
***สําหรับหนังสือเดินทาง ตองใชเปนหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เทานั้น หาม
ใชหนังสือเดินทางราชการ  
(สีนํ้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป 
โดยเด็ดขาด*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

         
 
   รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 

(พื้นหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือน รวบผม ใหเห็นหู เห็นคิ้ว หามสวมแวนตาหรือ
เครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) สถานทูตอาจมีการเปรียบเทียบรูปถายของ
ทานกับวีซา ที่ทานเคยไดรับยอนหลงไป 6 เดือน 
หากพบวาทานใชรูปถายเคยมีวีซาท่ีเกิน 6 เดือนแลว ทานตองถายรูปใหม ทางสถานทูตฯ  
เขมงวดเรื่องรูปถายมาก หากทานไมปฏิบัติตามขอกําหนด ทานอาจตองเสียเวลาไปถายรูป 
และตองมาแสดงตัวใหมในการยื่นวีซา 
 
 
 

 
 เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา (พค.0403) 
 กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 

สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 
 พนักงานทั่วไป   หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบตุําแหนง, เงินเดือน, วัน

เริ่มทํางาน พรอมระบุวันลาและประเทศที่เดินทางตามโปรแกรม (ขอเปนภาษาอังกฤษ
มีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

 นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต) 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

 

 

 

 

 

�. หลกัฐานการทาํงาน 



 

 

               

 กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดา
ของธนาคารทั่วไป ยอนหลัง 3 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น (รบกวนลูกคาทํา
รายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement เพ่ือให
อัพเดทไมเกิน 15 วันหรืออยูในเดือนทีย่ื่นวีซา 

 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใชสําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย
ยอนหลัง 3 เดือน (ของผูที่ออกคาใชจาย)  

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

 ***Bank Statement   หากธนาคารออกมาเปนรูปแบบที่เปนตวัครึ่งกระดาษ A4 ไม
สามารถใชยื่นได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรปูแบบฉบับเต็มเทานั้น 

 
 
 

 
 

 
 
 

 สําเนาทะเบียนบาน 
 สําเนาบัตรประชาชน 
 สูติบัตร(กรณีเดก็อายุตํา่กวา 18 ป) 
 ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
 ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

 
 
 
 

**สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีติดลบ   Bank Statement ที�ปริ�นจากอนิเตอร์เน็ต  

บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวนั  บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร  

ตราสารหนี� กองทุน และสลากออมสินธ.อสิลาม ธ.อาคารสงเคราะห์  

สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ** 
 

�. เอกสารส่วนตัว 

�. หลกัฐานการเงิน 



 

 

 

 
 หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา

จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดนิทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

 หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดนิทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 

 หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

*สําหรับหนังสือยินยอมนั้น ใหขอเอกสารเปนภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จาก
ทางสํานักงานเขต หรอือําเภอ* 

 
 กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด

วาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบตุรแตเพียงผูเดียว 
 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา

สัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย  
 ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้น 

 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต
แจงขอเพิ่มเติม 
**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงที่ตองนําติดตัวมาในวันที่ตองสแกนลายนิ้วมือ  
 บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุ

ตํ่ากวา 18 ป ) 
 สมุดเงินฝากธนาคาร ใหตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซา 
 เวลาการอนุมัติผลวีซาจะอยู  7-15 วัน ทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิตย และ วันหยุด

นักขัตฤกษ หรือ ในบางกรณีอาจใชระยะพิจารณานานกวาที่กําหนด         
 ระหวางพิจารณาไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
 คาแปลเอกสารทุกอยางไมรวมอยูในคาดําเนินการของทัวร 

�. กรณเีด็กอายุไม่ถึง �� ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา 



 

 

การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของกับการ
พิจารณาใดๆทั้งสิ้น  บริษัทเปนเพียงตัวแทนที่คอยอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั้น 
ขอมูลและเอกสารทุกอยางตองเปนความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน ใน
กรณีที ่VISA ไมผานทุกกรณ ี*** 

 
ขอมูลคํารองขอยื่น วซีา ประเทศฝรั่งเศส  (โปรดระบุขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 

***** กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนทุกขอ เพื่อเปนประโยชนในการพิจารณาวีซา ***** 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาประเทศฝรั่งเศส 

1.) ขอมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผูเดินทาง  
       ชื่อและนามสกุล   __________________________________________________ 
       ชื่อและนามสกุลเกา(ถามี)  __________________________________________________ 
       ชื่อและนามสกุล (ระบุเปนภาษาอังกฤษ)  ________________________________________ 
       หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก  
 

        วัน/เดือน/ปเกิด ค.ศ.  
________________________ 
        สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________ 

 
2.) ขอมูลของผูเดินทาง และครอบครัว 
ที่อยูปจจุบัน(ที่สามารถติดตอได)   ________________________________________________________________ 
โทรศัพทมือถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 
สถานภาพ :       โสด       สมรสโดยจดทะเบียนสมรส      สมรสไมไดจดทะเบียน             
      หยา      หมาย 
วัน/เดือน/ป ค.ศ. การเปลี่ยนสถานภาพ(สมรส, หยา ฯลฯ)  ____________________________ 
ถาทานสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคูสมรส 
ชื่อและนามสกุลคูสมรส (ระบุเปนภาษาอังกฤษ)   ___________________________________ 

       วัน/เดือน/ปเกิด ค.ศ. ของคูสมรส   ________________________ 
       สถานที่เกิด (จังหวัด)  _______________________ 
 

             



 

 

 
 
 
 

3.) ขอมูลของผูเดินทางเกี่ยวกับอาชีพ, หรือถากําลังศึกษาอยู ใหลงรายละเอียดของสถานที่
ศึกษา และลงรายละเอียดอื่นๆ  
ลงในชองวาง 
3.1) ชื่อบริษัทที่ทํางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 
3.2) ที่อยูของบริษัทที่ทํางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 
3.3) งานปจจุบันทําอาชีพ โปรดระบตุําแหนง (ระบุเปนภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 
3.4) เบอรโทรศัพทที่ทํางาน หรือเบอรโทรศัพทสถาบันที่ทานกําลังศึกษาอยู  

_______________________________ 
 

       4.)  ขอมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปตางประเทศ 
4.1) ทานเคยมีวีซาเชงเกนในกลุมเชงเกนภายในระยะเวลา 3 ป (ถามีโปรดระบุ) 
           มี     วันที่ออกวีซา และวันที่หมดอายุวีซา ใหตรวจสอบที่หนาเชงเกนที่ทานเคยเดินทาง 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  ___________________ 
          ไมเคยมีวีซาเชงเกน 

                       4.1.1) ถาทานเคยมีวีซาเชงเกน โปรดระบุวันที่สแกนลายนิ้วมือลาสุด   
                    (ผูสมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ป ท่ีสแกนลายนิ้วมือลาสุด  
                      ไดจากหนาวีซาเชงเกนลาสุดที่ทานเคยเดินทาง) 
                     ประเทศ ______________ วันที่สแกนลายนิ้วมือลาสุด  ___________________ 
5.) คาใชจายในการเดินทาง  

ออกคาใชจายเอง        มีผูออกคาใชจายให            
ระบุชื่อ   ความสัมพันธ   



 

 

 


