
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู9 ROW T เคาน์เตอร์ สายการบนิเอมเิรตต์  

Emirate Airline (EK) โดยมเีจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกดา้นการเช็คอนิใหแ้กทุ่กทา่น 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

01.15 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยเทีย่วบนิที ่EK 3785 

 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

04.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ (เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง) 

08.05 น. ออกเดนิทางสูก่รุงอมัเตอร์ดมั ราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์ โดยเทีย่วบนิที ่EK 147   

 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

วนัแรก  ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ• กรุงเทพฯ • ดไูบ                            
   

 

 
วนัทีส่อง ดูไบ • อมัเตอร์ดมั • ลอ่งเรือหลงัคากระจก  • สถาบนัสอนการเจียระไนเพชร  

• จตัุรสัดมัสแควร์        ( - / - / เย็น ) 

 



 

 

 

13.15 น. ถึง ท่าอากาศยานสคิปโฮลอมัสเตอร์ดมั (Schiphol) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบรอ้ย 

(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ช ั่วโมง) 

 

น าท่าน ล่องเรือหลงัคากระจก ลดัเล้ียวเข้าตามล าคลองสมัผสัชีวิตความเป็นอยู่ รวมท ัง้สภาพบ้านเรือน

เก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาต ัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 17 และทศันียภาพของบ้านเรือนอนัสวยงามอย่างมี

เอกลกัษณ์ น าท่านเขา้ชมสถาบนัสอนการเจียระไนเพชร ทีม่ีชือ่เสียงท่านจะไดส้มัผสัและเรียนรูพ้ื้นฐาน

ในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกนันั้นยงัได้มีโอกาสเลือกซ้ือเพชรเม็ดงามใน

ราคาโรงงานและท่านสามารถเลือกชมสินค้าอื่น อย่างนาฬิกายี่ห้อดงัมากมาย อาทิ เช่น ROLEX, 

PANERAI, TAG HEUERIWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, 

BREITLING, CHOPARD รวมไปถงึนาฬกิาแฟช ั่นอย่าง GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, 

ICE , EMPORIO ARMANI, SWATCH,MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จากนัน้ น าท่านเดนิเทีย่วชมและเลือกซ้ือสนิคา้ทีบ่รเิวณ จตัุรสัดมัสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่

มีอนุสรณ์สงครามเพือ่ร าลกึถงึทหารทีเ่สียชีวติในสงครามโลกคร ัง้ที ่2 และอดีตศาลาว่าการเมืองทีห่ลุยส์ 

โบนาปาร์ตเคยใช้เป็นพระราชวงัหลวงในช่วงที่จกัรพรรดนิโปเลียนแห่งฝร ั่งเศสเรืองอ านาจ อสิระท่าน

เลือกซ้ือสนิคา้แบรนด์เนม ณ หา้งสรรพสนิคา้ใจกลางจตัรุสัดมัสแควร์ (Dam Square) ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารท้องถิน่ (มื้อที ่1) 

ทีพ่กั Park Plaza Amsterdam Airport หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั

กอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมืองใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟร์หรือมเีทศกาล ) 

 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่2) 

 

น าท่านสู่หมู่บ้านกงัหนัลมซานสคนัส์(Zaanse Schans) (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) หมู่บ้านที่มีการ

อนุรกัษ์กงัหนัลมและบ้านเรือนด ัง้เดมิของฮอลแลนด์ซึ่งปจัจุบนัเปิดเป็นพิพธิภณัฑ์เปิดให้เขา้ชมวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ของชาวดชัต์ทีใ่ช้กงัหนัลมกว่ารอ้ยแหง่ในงานอุตสาหกรรมมาต ัง้แตศ่ตวรรษที ่17-18 โดย

ท าหน้าทีผ่ลติน ้ามนัจากดอกมสัตาร์ดกระดาษงานไม ้นอกจากน้ีภายในหมูบ่า้นแห่งน้ียงัมียงัมีโรงสาธิต

วธิีการท าชีส ท าขนม ท ารองเทา้ไม ้ทีน่่าสนใจ 

 

 

 

วนัทีส่าม หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส์• หมูบ่า้นชาวประมงโวเลนดมั • งานฟลอรเิอด เอ็กซ์โป 2022 (ครึง่วนั)  

         (เชา้ / กลางวนั / - )                  

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดมั(Volendam) (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) น าท่านสมัผสั

วถิีชีวติของเมืองชาวประมงทีเ่รียงรายไปดว้ยอาคารบา้นเรือนเกา่แก ่รวมไปถงึท่าเรืออนัแสนคกึคกัของ

เมอืง อกีท ัง้ยงัเป็นเมอืงทีย่งัคงอนุรกัษ์อนุรกัษ์วฒันธรรมการแตง่กายแบบด ัง้เดมิของชาวดตัช์ไวท้ีเ่มืองน้ี

อสิระใหท้า่นไดช้มเมอืงและเลือกซ้ือขอวงฝากของทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (มือ้ที ่3) 



 

 

พาทา่นเขา้ชม ฟลอริเอด เอ็กซ์โป 2022 (Floriade EXPO 2022) (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) 

เทศกาลจดัแสดงพืชพนัธุ์นานาชาติสุดยิ่งใหญ่ ที่ 10 ปี มีเพียงแค่คร ัง้เดียว!! โดยภายในงานมีส่วนจดั

แสดงกว่า 40 ประเทศ ท ัง้วฒันธรรม พนัธุ์พืช ดอกไม้ และนวตักรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวกบัเมืองสีเขียว 

ส าหรบัประเทศไทยก็จะมีการเข้าร่วมจดัแสดงในงานน้ีด้วย โดยทางไทยนั้นจะน าเสนอภายใต้แนวคดิ

“TRUST Thailand” ใหท้า่นไดเ้ต็มอิม่ตลอดชว่งบา่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

ทีพ่กั Park Plaza Amsterdam Airport หรือเทียบเท่า 4 ดาว 



 

 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั

กอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมืองใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟร์หรือมเีทศกาล) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่4) 

พาท่านเดนิทางสู่ เมืองลิสเซ่ (Lisse) (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) อนัเป็นที่ต ัง้งของ สวนเคอเคนฮอฟ 

(Keukenhof) อนัโดง่ดงัของเนเธอร์แลนด์ เขา้ชมภายในสวน โดยสวนดอกไมแ้ห่งน้ีถูกแต่งเต็มความ

สวยงามของไม้ประดบัเต็มพื้นที่กว่า 200 ไร่ โดยไฮไลท์อยู่ที่ เทศกาลสวนทิวลิป ที่จดัขึน้ระหว่างวนัที่ 

21 มี.ค. – 10 พ.ค. เพียงปีละ 1 คร ัง้เท่านัน้ การนัตีความสวยงามจากสถติผิูเ้ขา้ร่วมงานกว่า 1.55 ล้าน

คนในปี 2019 สวนเคอเคนฮอฟจะใชด้อกทวิลปิในการตกแตง่กวา่ 7 ลา้นดอก จาก 800 สายพนัธ์ุ ซึง่ถือ

วา่มากทีส่ดุแหง่หนึ่งในโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มากไปกว่านั้น ที่ยงัจดัแสดงดอกทิวลิปสีเหลืองนวล ที่นายก

ลาส คูไดค์ เกษตรกรชาวดตัช์ได้ ซึ่งได้รบัความประทบัใจมา

จากคร ั้งเมื่อวนัที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ในวาระที่ล้นเกล้า

รชักาลที่ 9 เสด็จครองสิริราชสมบตัิครบ 60 ปี พสกนิกรชาว

วนัทีส่ี ่  เมอืงลสิเซ ่• สวนเคอเคนฮอฟ (ครึง่วนั) • รอตเตอร์ดมั • บา้นลูกเตา๋ ไคก์คมูสู • บรสัเซลส์                 

     (เชา้ / กลางวนั / เย็น )                       
   

 

 



 

 

ไทยได้ร่วมใจใส่เสื้อสีเหลืองเฝ้ารบัเสด็จฯ จากในวนันัน้นายก

ลาส จึงได้พฒันาสายพนัธุ์และขอพระราชทานพระบรมรา

ชานุญาตต ัง้ชื่อดอกทิวลิปสายพนัธุ์ใหม่ที่นามว่า “คิงภูมิพล” 

(King Bhumibol) 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน (มื้อที ่5) 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่รอตเตอร์ดมั (Rotterdam)  

(ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) เมอืงทา่หลกั และเมอืงทีใ่หญ่

เป็นอนัดบัสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ เมืองน้ีไดร้บั

การสง่เสรมิการท่องเทีย่วเป็นเมืองแห่งสถาปตัยกรรม 

น าท่านถ่ายรูปกบั บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส (Kiji kubus 

The Cubic Houses) กลุ่ม อาคารเหลืองขาวทรง

ลูกเต๋า 39 หลงัซึ่งได้รบัรางวลัชนะเลิศการออกแบบ

สาขาประหยดัพลงังาน โดยสถาปนิกนาม Piet Bloem 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ กรุงบรสัเซลส์ (Brussels) (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) เมืองหลวงของประเทศ

เบลเยียม สถานทีต่ ัง้ส านกังานใหญอ่งค์การสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนือ 

 

 

ค ่า บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคารท้องถิน่ พเิศษดว้ยเมนู

หอยแมลงภูอ่บซอส (มื้อที ่6) 

 

 

ทีพ่กั The Gresham Belson Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั

กอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมืองใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟร์หรือมเีทศกาล ) 

 

 

 



 

 

 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที ่7) 

 

เดนิทางสูป่ระเทศเบลเยีย่ม สูเ่มือง เมืองบรูกส์ (Brugge) (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.)  เมืองรมิชายฝั่ง

ทะเลที่มีชื่อเสียงของประเทศ โดยได้รบัเลือกให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี 2000  

สมญานามว่าเวนิสแห่งยุโรปเหนือ เพราะเป็นเมืองทีม่ีการใช้ล าคลองในการสญัจรรอบๆ เมือง ลกัษณะ

ของเมืองน้ีล้อมรอบดว้ยคูเมืองสองช ัน้และมี อาคาร โบสถ์ บา้นเรือน ถนนทีส่ะอาดสวยงาม ซึง่สว่นใหญ่

ลว้นเป็นสถาปตัยกรรมแบบ เฟลมมชิและแบบเรเนซองค์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าชม จตัุรสัใจกลางเมือง (Market Square) ซึ่งมีหอระฆงัเก่าแก่ที่มีประวตัิอนัยาวนานและมี

ประตมิากรรมที่งดงาม ที่ชื่อว่า Madonna and Child ซึ่งเป็นประตมิากรรมทีอ่ยู่ภายในโบสถ์พระแม่

มารี มีลกัษณะเป็นหนิออ่นทีม่ีการแกะสลกั โดย ไมเคลิแอน เจโล ซึง่ในปจัจุบนัไดร้บัการยกย่องว่าเป็น 

ยอดศลิปินเอกของโลกชาวอติาเลียน 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (มือ้ที ่8) 

 

จากนัน้ เดนิทางตอ่ไปยงัอีก 1 เมืองงาม กบั เมืองเก้นต์ (Ghent) (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) ทีห่ลายท่านมกัเลย

ผา่น โดดเดน่ดว้ยสถาปตัยกรรมสมยัใหมก่บัสมยักลางทีเ่ขา้กนัอยา่งลงตวั พาทา่นเดนิผา่นชมตวัเมืองทีม่ี

วนัทีห่า้ บรูกส์ • เกน้ต ์• อนุสรณ์อะโตเมีย่ม • จตัรุสักรองด์ปลาสต์ • เมเนเกน้พีส                          
               (เชา้ / กลางวนั / เย็น )                        

 

 



 

 

สิง่ปลูกสรา้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ปราสาทกราเวนสตีน (Gravensteen) ที่เคยเป็นด ั่งศูนย์กลางของ

เมือง เด่นตระหง่านอยู่ราวกบัเทพนิยาย ท ัง้ยงัมี อาสนวิหารเซ็นท์บาโว (Saint Bavo's Cathedral) 

และ โบสถ์เซนต์นิโคลสั (St.Nicholas’s Church) 2 สถานสถานทีเ่ป็นด ั่งศูนย์รวมใจของชาวเมือง ที่

ยืนหยดัผา่นกาลเวลามานานหลายศตวรรษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลบัเข้าสู่บรสัเซลส์ น าท่านชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

กบั อนุสรณ์อะโตเมีย่ม (Atomium) (ใชเ้วลาประมาณ 

45 นาที)  ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ในการจดังานแสดงสนิค้า

โลก“เอ็กซ์โป” เมือ่ปี ค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึน้โดยจ าลอง

โลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตลั โดยขนาดใหญ่กว่า

โมเลกุลของจรงิถงึ 1.65 แสนลา้นเทา่ 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ เข้าสู่จตัุรสักลางเมือง จตัุรสักรองด์ปลาสต์ (Grand Place) (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที)  ที่มีชื่อเสียง

กล่าวขานกนัว่าเป็นจตัุรสัทีส่วยทีสุ่ดแหง่หนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารทีส่วยงามโดยรอบ

จตัุรสั นอกเหนือจากนัน้ยงัมีสนิคา้ตา่งๆ ไมว่่าจะเป็นของทีร่ะลกึ แบรนด์เนม ขนม สนิคา้แฮนเมด และ

อกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลือกสรร 



 

 

 

 

น าชมและถา่ยรูปกบั เมเนเกน้พีส (Manneken pis) ซึง่เป็นประตมิากรรมเด็กชายตวัเล็กๆก าลงัยืนแอน่

ตวัปสัสาวะอย่างน่ารกั เมเนเก้นพีสผูส้รา้งประวตัศิาสตร์และต านานพ้ืนเมืองของชาวเบลเยีย่มซึ่งมีการ

เล่าขานกนัมาหลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดก าลงัติดไฟ จึง

ปสัสาวะรดเพือ่ดบัชนวนและป้องกนัเมอืงไว้ได ้ชาวเมอืงจงึท ารูปแกะสลกัน้ี เพือ่ระลกึถงึความกลา้หาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 จุดเด่นของรูปปั้นเมเนเก้นพีส คือแต่ละวนั หนูน้อยคนน้ีก็จะแต่งตวัไม่เหมือนกนั  บางทีเป็นชุดประจ าชาติของ

ประเทศตา่งๆ บางทีเป็นชุดเทศกาลนั้นๆ ตอ้งมาลุ้นกนัวนัทีเ่ดนิทางว่าจะไดรู้ปกบัหนูน้อยในชุดไหนกนั !!!!!! 

 

 

ค ่า บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารท้องถิน่ พรอ้มเมนูของหวาน เบลเยีย่มวาฟเฟิล (มื้อที ่9) 

ทีพ่กั The Gresham Belson Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั

กอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมืองใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟร์หรือมเีทศกาล ) 

 

 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที ่10) 

น าท่านสู ่มหานครปารีส (Paris) (ใช้เวลาประมาณ 4 

ชม.) เมื่องหลวงสุดโรแมนติกของประเทศฝร ั่งเศส 

หนึ่งในจุดหมายปลายทางในฝนัของใครหลายๆ คน ที่

มีครบท ัง้ สถาปตัยกรรม ศลิปะ อาหาร และแหล่งช้อป

ป้ิง ทีม่ใีหท้า่นไดเ้ลือกสรรกนัอยา่งอดัแน่น 

 

 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่LA VALLEE OUTLET SHOPPING VILLAGE  แหลง่ชอ้ปป้ิงทีร่วมรา้นคา้ 

แบรนด์เนมชือ่ดงัมากมายกวา่ 70 รา้น เชน่ CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC 

BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, ETC. และสนิค้าท้องถิ่นของที่ระลึกและอืน่ๆ ตลอดจนรา้นกาแฟ

สตาร์บคั เป็นต้น นอกจากน้ียงัมีห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น 

AUCHAN, CENER COMMERCIAL VAL DE EUROPE ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ืออยา่งจุใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก ปารีส • LA VALLEE OUTLET SHOPPING VILLAGE  • ลอ่งเรือแมน่ ้าแซน  

                                  (เชา้ / - / เย็น )                        

 

 



 

 

 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น 

น าคณะเขา้รบัการตรวจโควดิ-19 แบบ RT-PCR TEST  เพือ่ใชอ้อกเอกสารในการเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

**คา่ตรวจรวมอยูใ่นราคาทวัร์เรียบรอ้ยแลว้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิเศษ !! พาท่านล่องเรือแม่น ้าแซน ชมบรรยากาศรอบเมืองปารีส เมืองทีไ่ด้ชือ่ว่าเป็น 1 ใน เมืองทีโ่รแมนตกิทีสุ่ดของ

โลกในอีกมุมหนึ่งโดยในระหว่างทางนัน้จะผา่นสถานทีส่ าคญัๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น สะพาน Pont de l'alma สะพานอ

เล็กซานเดอร์ที ่3 พพิธิภณัฑ์ออร์แซ และอีกมากมายถือเป็นอีก 1 กจิกรรมทีไ่มค่วรพลาดเมือ่มาปารีส 

ค ่า บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารท้องถิน่ (มื้อที ่11) 

ทีพ่กั MERCURE SAINT OUEN หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เทา่นัน้  ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั

กอ่นเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมืองใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟร์หรือมเีทศกาล ) 

 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที ่12) 

ชมจุดถ่ายรูป จตัุรสัทรอกาเดโร (Trocadéro) แต่เดมิบริเวณน้ีเคยใช้เป็นสถานที่จดังานส าคญัๆ ของ

ประเทศอยู่หลายคร ัง้ แตโ่ดง่ดงัดว้ยเพราะทศันียภาพทีท่่านจะสามารถเห็น หอไอไฟล (Eiffel) ไดอ้ย่าง

ไมม่อีะไรมาบดบงั โดยหอสง่สญัญาณสูง 324 เมตรแหง่น้ี ในอดตีดว้ยลกัษณะทีแ่ปลกตา สรา้งความไม่

คุ้นเคยต่อชาวปารีส ถึงขนาดมีการเรียกรอ้งให้ร้ือทิง้ แต่หอไอเฟลก็สามารถพิสูจน์ตวัเองและลบค าสบ

ประหมา่ จนกลายเป็นสถานทีแ่รกๆ ทีเ่มือ่มคีนพูดถงึปารีส 

 

 

วนัทีเ่จ็ด เทีย่วชมเมืองปารีส • จตัรุสัคองคอร์ด • จตัุรสัทรอกาเดโร • หอไอไฟล • ประตชูยัอาร์กเดอทรี

ยงฟ์ • ถนนช็องเซลีเซ • มหาวหิารซาเคร-เกอร์ • พพิธิภณัฑ์ลูฟวร์ •  หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต์              
       (เชา้ / กลางวนั / - )                        

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แวะถ่ายรูปบริเวณ จตัุรสัคองคอร์ด (Place de la 

Concorde) โดดเดน่ดว้ยเสาโอบลีกิส์ทีน่ ามาจากเมอืง

ลกัเซอร์ ประเทศอยีปิต์ สถานทีแ่หง่น้ีน ัน้มีความส าคญั

ทางประวตัศิาสตร์ โดยเคยเป็นลานประหารชีวติบุคคล

ส าคญัโดยเครือ่งกีร์โยตนิในช่วงปฏวิตัฝิร ั่งเศส รวมไป

ถงึพระเจา้หลุยส์ที ่16 และ พระนางมารีย์ อองตวนเน็ต 

 

 

 จากนัน้ พาท่านถ่ายรูปกบั ประตูชยัอาร์กเดอทรียงฟ์ 

(Arc de Triomphe) วงเวียนที่เชื่อมถนน 12 เส้น

ของปารีสไว้ โดยสรา้งขึน้เพือ่เป็นสดุดีทหารฝร ั่งเศสที่

ร่วมรบในสงครามต่างๆ โดยเฉพาะในสงครามนโป

เลียน เน่ืองจากเริ่มสร้างในรชัสมยัของพระองค์หลงั

ไดร้บัชยัชนะในสงครามยุทธการทีเ่อาสเทอร์ลทิซ์ ในปี 

1805 นอกเหนือจากนั้น ประตูชยัแห่งน้ีก็ยงัเป็นที่ฝงั

ศพทหารนิรนามในสมยัสงครามโลกคร ัง้ที ่1 อกีดว้ย  

       

ถดัไปไม่ไกลนั่นคือ ถนนช็องเซลีเซ (Champs-



 

 

Élysées) ถนนที่ได้ชื่อมาจากสวนสวรรค์ของเหล่า

เทพปกรนมักรีก ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของการ

ขยายพื้นที่สวยหย่อมของพระราชวงัตุยเลอรี โดยเมือ่

คร ั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเสด็จ

ประพาสยุโรป ทรงมพีระราชด ารสัใหน้ ารูปแบบถนนช็

องเซลีเซ มาสร้างเป็นถนนพระราชด าเนินกลางใน

กรุงเทพมหานคร ว่ากนัว่าอตัราค่าเช่าพื้นที่บนถนน

แห่งน้ีมีมูลค่าสูงที่สุดในยุโรป ให้ท่านได้ใช้เวลาช้อป

ป้ิง 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ พรอ้มพเิศษ หอยเอสคาโก ้ตน้ต าหรบัฝร ั่งเศส (มื้อที ่13) 

 

พาทา่น แวะถา่ยรูปดา้นหน้ากบั มหาวหิารซาเคร-เกอร์ 

(Sacre-Coeur Bacilica) ต ัง้อยู่ที่ย่านมงมาร์ท เป็น

อีก 1 สถาปตัยกรรมที่ถือว่าแปลกตาจากสิ่งปลุกสร้าง

อืน่ๆ ในเมอืงน ้าหอมแหง่น้ี โดยตวัอาคารสรา้งขึน้ด้วย

หินปูนในแบบโรมนั-ไบแซนไทน์ มหาวิหารแห่งน้ีว่า 

ในคร ัง้ทีน่กับุญเดนิสถูกประหารชีวติดว้ยการตดัหวั ณ 

บริเวณวิหารแห่งน้ี เดนิสได้หยิบศีรษะของตนขึน้มา 

และเทศนาตลอดทางถงึ 6 ไมล์ 

 

แวะถ่ายรูปด้านหน้า อาสนวิหารน็อทร์-ดาม

แห่งปารีส (Notre Dame Cathedral) ต ัง้อยู่

บนเกาะเอลเดอลา ซีเตร นบัเป็นจุดเริม่ตน้ของ

การสร้างมหานครปารีสโดยถือเป็นสิ่งปลูก

สรา้งแรกที่สรา้งในลกัษณะโกธิก อาสนวิหาร

แหง่น้ีเริม่กอ่สรา้วในรชัสมยัของพระเจา้หลุยส์

ที่ 7 และได้รบัการบูรณะมาอย่างต่อเน่ือง แม้

ในปจัจุบนัส่วนหลงัคาที่เป็นโครงสร้างไม้ใน

ยุคแรกจะพงัทลายลงจากอุบตัเิหตุในวนัที ่15 



 

 

เมษายน 2019 แต่ส่วนหน้าขออาคารก็ยงัคง

สูงเด่นตระหง่านอยู่เช่นเดิม บริเวณโดยรอบ

ทา่นยงัสามารถเลือกซ้ือของฝากไดอ้กีมากมาย 

 

จากนัน้ แวะถา่ยรูปดา้นหน้า พพิธิภณัฑ์ลูฟวร์ (Musée du Louvre) อดตีพระราชวงัหลวงทีป่จัจุบนัเป็นสถานที่

เก็บและจดัแสดงสมบตัิล ้าค่ากว่า 35,000 ชิ้น เช่น ภาพวาดโมนาลิซ่า, มาดอนน่า ออฟ เดอะ ร๊อค, 

ภาพวาดพระราชพิธีปราดาภเิษกของจกัรพรรดนิโปเลียน, รูปปั้นเทพไนกี้ และรูปปั้นเทพวนิสัแห่งมโิล 

เป็นตน้  จุดเดน่ของพพิธิภณัฑ์แห่งน้ีน ั้นคือพีระมดิแก้วทีเ่ป็นทางเขา้ดา้นหน้า ทีอ่อกแบบโดย ไอ.เอ็ม.

เป. สถาปนิกชือ่ดงัชาวจีน-อเมรกินั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ พาท่ านสู่ ที่  ห้ า งแกล เลอ รี่  ล าฟาแยตต์  

(Galleries Lafayette) ห้างใหญ่สุดหรูที่มีพื้นที่กว่า 

70,000 ตารางเมตร ตกแต่งอย่างสวยงามราวกบั

พระราชวงั ประกอบไปดว้ยรา้นคา้กว่า 3,500 รา้นคา้ 

ไมว่่าจะเป็น LOUIS VUITTON, LONGCHAMP, 

PRADA, YVES SAINT LAURENT, 



 

 

VERSACE, SWAROVSKI, SWATCH, 

SAMSONITE ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล (Paris-Charles de 

Gaulle Airport) เพือ่ให้ท่านไดม้ีเวลาท าการคืนภาษี (Vat Refund)   

21.55 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตต์ เทีย่วบนิที ่EK 076  

  (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

06.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ (เพือ่ท าการเปลีย่นเครือ่ง) 

 

09.40 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่EK 372 

18.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมรูิลื้ม 

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

หมายเหต:ุ  โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้น้ี

ขึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้า โดยทางบรษิทัฯจะค านึงถงึ

ผลประโยชน์ และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

**ส าคญัมาก การเดนิทางเขา้สูป่ระเทศเนเธอร์แลนด์ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไดร้บัวคัซีนโควดิ-19 ครบโดสแลว้เทา่นัน้ 

โดยจะตอ้งเป็นวคัซีนดงัน้ี 

- Novavax 

- Moderna 

- Pfizer/BioNTech 

- Janssen (Johnson & Johnson) 

- Oxford/AstraZeneca 

หากไมค่รบ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบกรณีถูกปฏเิสธการเดนิทาง 

**กรณีบูสเตอร์โดส โปรดสอบถามเจา้หน้าทีอ่ีกคร ัง้** 

**เงือ่นไขอาจมีการเปลีย่นแปลงตามประกาศของประเทศปลายทาง** 

 

 

วนัทีแ่ปด สนามบนิดไูบ   • ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วนัเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่
เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 

ปีพกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น(ไมม่ีเตียง) 

พกัเดีย่ว 

12 - 19 เม.ย.65 25+1 79,999 79,999 69,999 12,900 

13 - 20 เม.ย.65 25+1 79,999 79,999 69,999 12,900 

30 - 7 พ.ค. 65 25+1 79,999 79,999 69,999 12,900 

9 - 16 พ.ค. 65 25+1 79,999 79,999 69,999 12,900 

 
 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 

ช ัน้ธุรกจิ Business Class เพิม่เงนิจากราคาเดมิ 
***กรุณาเช็คกบัทางเจา้หน้าทีก่อ่นท าการจองคะ่*** 110,000-120,000 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ต ั๋วเครื่องบินช ัน้ Economy Class ไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง (กรุงเทพฯ-ดูไบ-อมัเตอร์ดมั - ปารีส-ดูไบ-

กรุงเทพฯ) 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 5 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 25 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้เครื่อง Hand Carry 7 

กก.ตอ่ 1 ใบ (ท ัง้น้ีหากสายการบนิมีการแจ้งเปลีย่นแปลงในเรือ่งของน ้าหนกักระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออืน่ใดที่

เป็นประกาศจากสายบนิ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึตามการเปลีย่นแปลงตามประกาศนัน้ๆ) 

 คา่รถโคช้น าเทีย่วตามรายการระบ ุ(กฎหมายในยุโรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช ั่วโมงตอ่วนั) 

 คา่น ้าดืม่บนรถวนัละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่ธรรมเนียมการยืน่วีซา่เชงเกน้ สถานทูตฯจะไมค่นืคา่วีซา่ใหท้า่นไมว่า่จะผา่นการพจิารณาหรือไมก็่ตาม 

**กรณีมวีีซา่แลว้ ทางบรษิทัฯจะคนืเงนิใหท้า่น 4,500 บาท** 

 คา่ไกด์ทอ้งถิน่และหวัหน้าทวัร์น าเทีย่วตามรายการ 



 

 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม์)  

 คา่ประกนัสขุภาพกรณีตดิโควดิ-19 ในระหวา่งทอ่งเทีย่ว(เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม์) 

เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบตัิเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รบัอุบตัิเหตุ

ระหว่างการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสียทรพัย์สนิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัและปญัหาสุขภาพ

อืน่ๆของผูเ้ดนิทาง 

 คา่ตรวจโควดิ-19 แบบ RT-PCR ทีป่ระเทศฝร ั่งเศส 1 คร ัง้ เพือ่ใชผ้ลตรวจในการเดนิทางกลบัประเทศไทย 

 ภาษีน ้ามนัและภาษีต ั๋วทุกชนิด(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

 ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถ้ือพาสปอร์ตตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซกัรีดทีไ่มไ่ด้

ระบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,

การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและ

ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบรษิทัฯ 

 คา่โรงแรม AQ/SHA+  2 คนื และ คา่ตรวจ RT-PCR 2 คร ัง้ เมือ่เดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย 

**ทปิหวัหน้าทวัร์/ไกด์ทอ้งถิน่/คนขบัรถ ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น** 
 

โรงแรมทีพ่กัและสถานทีทอ่งเทีย่ว 

 ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษิทัฯ

ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบั

เตยีงพบัเสรมิ หรือไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเลย โดยท่านจะตอ้งช าระสว่นตา่งของห้องพกัเดีย่วดว้ยตวัท่านเอง 

 การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจท าให้ห้องพกัแบบเดี่ยวSingle ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไมต่ดิกนัหรืออยูค่นละช ัน้ 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจมีขนาดกะทดัรตัและไม่มีอ่างอาบน ้า ซึ่ง

ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งพกัแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 



 

 

 กรณีมกีารจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต ่า จะมีบริการ

เครือ่งปรบัอากาศเฉพาะในฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 บางสถานทีใ่นยุโรปอาจปิดในวนัอาทติย์ หรืออาจะมีการปิดปรบัปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดนิทางตรงกบัวนั

เหลา่น้ี ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาทีแ่น่นอน

กอ่นเดนิทาง 

 

 
 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 40,000 บาท สว่นทีเ่หลือช าระทนัทีกอ่นการเดนิทาง

ไมน้่อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 45 

วนั) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุป๊) 

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 45 วนั บริษทัฯ จะคืนเงนิค่ามดัจ าให้ท ัง้หมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด

นกัขตัฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั จะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด  

 ยกเลกิน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัคา่ทวัร์ 50%จากราคาขาย และยดึเงนิมดัจ าท ัง้หมดไมว่่ากรณีใด ๆ 

ท ัง้สิน้ 

 ยกเลกิน้อยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัร์ท ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้สิน้ 

กรณียกเลกิ : (ตดักรุป๊) 

 ยกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางตอ้งท ากอ่นการเดนิทาง 60 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณี

วนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้สิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้สิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัร์ท ัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ

ท ัง้สิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 



 

 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการ

เลื่อน การเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้น้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการ

เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

 

กรณีวีซา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางไดท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้ดงัตอ่ไปน้ี 

 คา่ธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและคา่ด าเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไมค่ืนคา่ธรรมเนียมใดๆท ัง้สิน้แม้ว่าจะ ผา่น

หรือไมผ่า่นการพจิารณา  

 คา่มดัจ าต ั๋วเครื่องบนิ หรือต ั๋วเครื่องบนิที่ออกมาจริง ณ วนัยืน่วีซ่า ซึง่ต ั๋วเป็นเอกสารที่ส าคญัในการยื่นวีซ่า หาก

ท่านไม่ผ่านการพิจารณา ต ั๋วเครื่องบนิถ้าออกต ั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่าน

ตอ้งถูกหกับางสว่น และสว่นทีเ่หลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแตล่ะสายการบนิ) ถ้ายงัไม่ ออก

ต ั๋วทา่นจะเสยีแตค่า่มดัจ าต ั๋วตามจรงิเทา่นัน้  

 คา่หอ้งพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนคา่มดัจ า

ห้องใน 2 คืนแรกของการเดนิทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เข้าพกั ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% 

ในทนัที ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบ และมเีอกสารชี้แจงใหท้า่นเขา้ใจ  

 หากทา่นผา่นการพจิารณาวีซา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 100%  

 ทางบริษัทฯ เริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือ  

ตา่งประเทศ และจะส ารองต ั๋วเครือ่งบนิ หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ช้ในการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษิทั 

จะไมร่บัผดิชอบคา่ใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นคา่ใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั ฉะนัน้ 

ทา่นควรจะใหก้รุป๊ FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 บรษิทัฯจะท าการยืน่วีซ่าของท่านก็ตอ่เมือ่ในคณะมีผูส้ ารองทีน่ ั่งครบ 15 ท่าน และไดร้บัควิการตอบรบัจาก ทาง

สถานทูต เน่ืองจากบรษิทัจะตอ้งใช้เอกสารตา่งๆทีเ่ป็นกรุป๊ในการยืน่วีซ่า อาท ิต ั๋วเครือ่งบนิ, ห้องพกัทีไ่ดร้บั การ

ยืนยนัมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จงึจะสามารถยืน่ วีซ่า

ใหก้บัทางทา่นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบรษิทัตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวีซ่าเดีย่ว ซึง่ทาง 

ท่านจะตอ้งเดนิทางมายืน่วีซ่าด้วยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษทั  

คอยดแูล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผู้

ก าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน  

ตามทีส่ถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บรษิทัทวัร์เป็นแตเ่พียงตวักลาง และอ านวย 

ความสะดวกในการยืน่วีซา่เทา่นัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วีซา่ใหก้บัทางทา่น 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ีผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวนั

เดนิทาง หรือ ยกเลกิการเดนิทาง และกรณีผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่ผา่นการพจิารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ทาง

บริษทัฯยินดีคืนเงนิให้ท ัง้หมดหลงัจากหกัค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าใช้จ่ายท ัง้หมดที่เกิดขึน้จริง โดยทาง

บรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหน้า 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ั๋วภายใน เชน่ (ต ั๋วเครือ่งบนิ, ต ั๋วรถทวัร์, ต ั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กคร ัง้กอ่นท า

การออกต ั๋ว เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรือเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหน้า ทาง

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต ั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการ

ปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถือวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้ 

– ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัร์และรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิน้ 

 เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรือท ัง้หมด ทางบรษิทัฯจะถือว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯ

ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทวัร์ท ัง้หมด 

 



 

 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการวนัอาทติย์ ตอ้งขออภยัหากรายการตรงกบัวนัดงักลา่ว 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายุการใช้งานเหลือไมน้่อยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดนิทางเพื่อ

ท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลือ

ไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ ,สายการบนิยกเลกิบนิ , เปลีย่นแปลง

เทีย่วบนิ เวลาบนิ , การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรือกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกเมอืงจาก

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานท ั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบตัิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุ

สดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ได้เกดิ

จากอุบตัเิหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซึ่งลูกคา้จะต้องยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวิสยั ซึง่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร์) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากท่านใช้บรกิารของทางบริษทัฯไม่ครบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย

ขาด กอ่นเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กิดจาก

ความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบุไว้ใน

รายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิน้ 

 ต ั๋วเครื่องบนิเป็นต ั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไมว่่าท ัง้หมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทาง

บรษิทัฯจะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์

ท ัง้หมด 



 

 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากพาสปอร์ตไมต่รงกบัใบหน้าปจัจุบนั ถงึจะยงัไมห่มดอายุก็ตาม อาจท า

ใหท้า่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหน้าเปลีย่นไป ดงันัน้ 

ทา่นตอ้งท าพาสปอร์ตเลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร์  

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัร์วา่

ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รือไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนือการควบคมุของ

บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ 

 กรณี “หญงิต ัง้ครรภ์” ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย์ ระบุชดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายุครรภ์ทีช่ดัเจน สิง่น้ีอยูเ่หนือการควบคมุของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ 

**กรุณากรอกขอ้มลูส าคญัส าหรบักรอกวีซา่ออนไลน์ดา้นลา่งใหค้รบถว้นดว้ยคะ่** 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท้แล้วจงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของทา่นเอง 

ทางบรษิทัฯจะถือวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบใุนรายการทวัร์ท ั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวีซา่เชงเกน้  (ประเทศเนเธอแลนด์) 

ยืน่วีซา่เดีย่วแสดงตนที ่VFS Global (จามจุรีสแควร์) 
 

ในการยืน่วีซา่ทางสถานทูตจะเก็บหนงัสอืเดนิทาง ไวจ้นกวา่จะไดก้ารรบัอนุมตัผิลวีซา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง

ออกมาใชไ้ด ้  ระยะเวลาในการพจิารณาวีซา่ประมาณ  15  วนัท าการ ไมร่วมวนัหยุด เสาร์-อาทติย์ และ วนัหยุดนกัขตั

ฤกษ์ และวนัหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจชา้หรือเร็วกวา่ก าหนดขึน้อยูก่บัสถานทูต 



 

 

*** สถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์ในการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 

 

หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีน้าเหลือส าหรบัประทบัวีซา่อยา่ง

น้อย 2 หน้า อายุการใชง้านเหลือไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบั  และหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งไม่

ช ารุด (หนงัสือเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซา่ดว้ย)  

***ส าหรบัหนงัสือเดนิทาง ต้องใช้เป็นหนงัสือเดนิทางบุคคลท ั่วไป (สีเลือดหมู) เท่านั้น ห้ามใช้หนงัสือเดนิทาง

ราชการ (สีน ้าเงิน) หนงัสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนงัสือเดินทางบุคคลท ั่วไป โดย

เด็ดขาด*** 

 

 

 
             กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  

หลกัฐานทางการเงนิใชป้ระเภทบญัชีออมทรพัย์ ประกอบดว้ย 

 Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 Bank Certificate  

หลกัฐานทางการเงนิท ัง้ 2 ประเภท ผูส้มคัรตอ้งขอกบัธนาคาร 

 (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชีไมเ่กนิ 15 วนั)กอ่นวนัยืน่วีซา่    

1. หนงัสอืเดนิทาง 

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอร์ต สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรือนกัเรียน นกัศกึษาศกึษา

อยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข่องทางบริษทัให้ทราบทนัที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงือ่นไข และ ข้อก าหนด

ของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวีซ่าในประเทศไทยได ้ข้อก าหนดน้ีรวม

ไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่ือพาสปอร์ตตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. หลกัฐานการเงนิ 

 



 

 

รบกวนตรวจสอบ ชือ่และนามสกุล ตอ้งสะกดเป็นภาษาองักฤษถูกตอ้งตรงตามกบัพาสปอร์ต 

ส าคญัมาก !!หา้มท าการโอนเงนิเขา้ไปเป็นยอดใหญใ่นคร ัง้เดยีวกอ่นการยืน่วีซา่เด็ดขาด 
 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใช้จา่ยเอง โดยบคุคลทีส่ามารถรบัรองคา่ใช้จา่ยไดน้ ัน้ คือ 

-  พอ่, แม ่สามารถรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้ตุรได้ 

- สาม ีภรรยา ทีจ่ดทะเบยีนสมรส รบัรองใหก้นัและกนัได ้

- เพือ่น ไมส่ามารถรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหก้นัได ้

 กรณีทีม่ผีูอ้อกคา่ใช้จา่ยให ้จะตอ้งมเีอกสารของผูส้นบัสนุนดงัน้ี  

-  ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) เป็นภาษาองักฤษ  

   พรอ้มเอกสารแสดงความสมัพนัธ์   เชน่ สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

- หนงัสอืรบัรองคา่ใช้จา่ย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบชุือ่ผูส้นบัสนุนและชือ่ผูเ้ดนิทาง      

   ชดัเจน   

รบกวนตรวจสอบ ชือ่และนามสกุล ตอ้งสะกดเป็นภาษาองักฤษถูกตอ้งตรงตามกบัพาสปอร์ต 

-  Statement   ยอ้นหลงั 6  เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย  เป็นภาษาองักฤษ        

รบกวนตรวจสอบ ชือ่และนามสกุล ตอ้ง   สะกดเป็นภาษาองักฤษถูกตอ้งตรงตามกบัพาสปอร์ต 

 

 

 

 
 

 เจา้ของกจิการ หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีชือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรือ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

 เจา้ของกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบียน จดหมายชี้แจงการท างานเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มเอกสารประกอบ 

เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

 พนกังานท ั่วไป  หนงัสอืรบัรองการท างาน จากบรษิทัฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน พรอ้ม

ระบวุนัลาและประเทศทีเ่ดนิทางทางตามโปรแกรม 

3. หลกัฐานการท างาน 
 



 

 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหน้าพาสปอร์ต  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

 นกัเรียนหรือนกัศกึษา ใชห้นงัสอืรบัรองการเรียน ทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

 

 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น 

 สตูบิตัร(กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี) 

 ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

 ใบเปลีย่นชือ่-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น) 

     
 

 หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนงัสือยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือ

ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามา

ดว้ย 

 หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนงัสอื

ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบดิามา

ดว้ย 

 หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ท ัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืระบยุนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เทา่นัน้) 

พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบดิาและมารดา  

 ในกรณีทีเ่ดนิทางพรอ้มกนั แตบ่ดิาหรือมารดา มวีีซา่อยูแ่ล้วสามารถทีจ่ะแสดงหน้าส าเนาหนงัสอืเดนิทางของ

บดิาหรือมารดา พรอ้มกบั ส าเนา หน้าวีซา่ Schengen ทีย่งัมอีายุการใชง้านได ้แนบพรอ้มกบัต ั๋วเครือ่งบนิที่

สามารถยืนยนัไดว้า่ไปพรอ้มกนัจงึจะสามารถยกเวน้ หนงัสอืยนิยอมได้ 

*ส าหรบัหนงัสอืยนิยอมนัน้ ใหข้อเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบบั และ ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั จากทางส านกังานเขต 

หรืออ าเภอ* 

 กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้ี

อ านาจปกครองบตุรแตเ่พียงผูเ้ดยีว 

  4. เอกสารสว่นตวั 
 

5. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิาหรือมารดา มารดา 
 



 

 

 กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซา่  พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับตุรที่

สถานทูตดว้ย ท ัง้สองทา่น  

 ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค ารอ้งขอวีซา่เทา่นัน้ 

**  หมายเหต ุ** 

เอกสารตวัจรงิทีต่อ้งน าตดิตวัมาในวนัทีต่อ้งสแกนลายนิ้วมอื  

 บตัรประชาชน /ทะเบยีน / ทะเบยีนสมรส /ใบเปลีย่นชือ่ เปลีย่นนามสกุล /สตูบิตัร (กรณีอายุต ่ากวา่ 18 ปี ) 

 สมดุเงนิฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชีในการขอยืน่วีซา่ 

 เวลาการอนุมตัผิลวีซ่าจะอยู่ 15 วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ และวนัหยุด

ของทางสถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใชร้ะยะพจิารณานานกวา่ทีก่ าหนด         

 ระหวา่งพจิารณาไมส่ามารถดงึเลม่ออกมาก่อนได ้

 คา่แปลเอกสารทุกอยา่งไมร่วมอยูใ่นคา่ด าเนินการของทวัร์ 

 การพิจารณาผล VISA ขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วข้องกบัการพิจารณาใดๆ

ท ัง้สิน้  บริษทัเป็นเพียงตวัแทนที่คอยอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้อง

เป็นความจรงิความบดิเบยีน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ ในกรณีที ่VISA ไมผ่า่นทุกกรณี *** 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูค ารอ้งขอยืน่ วีซา่ ประเทศเนเธอแลนด์  (โปรดระบขุอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

*****  กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นทกุขอ้  เพือ่เป็นประโยชน์ในการพจิารณาวีซา่ ***** 

แบบฟอร์มส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วีซา่ประเทศสวติเซอร์แลนด์ 

1.) ขอ้มูลเกีย่วกบัหนงัสือเดนิทางของผูเ้ดนิทาง  

       ชือ่และนามสกุล   

_______________________________________________________________________________

____________________________ 



 

 

       ชือ่และนามสกุลเกา่(ถา้ม)ี  

_______________________________________________________________________________

_________________ 

       ชือ่และนามสกุล (ระบเุป็นภาษาองักฤษ)  

_______________________________________________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  

 

       วนั/เดอืน/ปีเกดิ ค.ศ. 

_______________________________________________________________________________

_______________________ 

       สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั) 

_______________________________________________________________________________

________________________ 

2.) ขอ้มูลของผูเ้ดนิทาง และครอบครวั 

ทีอ่ยูป่จัจุบนั(ทีส่ามารถตดิตอ่ได)้   

_______________________________________________________________________________

________ 

โทรศพัท์มอืถือ  ____________________________________    E-mail :   

__________________________________________________________ 

สถานภาพ :           โสด          สมรสโดยจดทะเบยีนสมรส          สมรสไมไ่ดจ้ดทะเบยีน         หยา่           หมา้ย 

วนั/เดอืน/ปี ค.ศ. การเปลีย่นสถานภาพ(สมรส, หยา่ ฯลฯ)  

___________________________________________________________ 

ถา้ทา่นสมรส โปรดระบรุายละเอยีดของคูส่มรส 

ชือ่และนามสกุลคูส่มรส (ระบเุป็นภาษาองักฤษ)   

______________________________________________________________________ 

       วนั/เดอืน/ปีเกดิ ค.ศ. ของคูส่มรส   

_______________________________________________________________________________

________ 

             



 

 

       สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั)  

_______________________________________________________________________________

________________________ 

 

2.1 ชือ่-นามสกุลบตุร (ภาษาองักฤษ) จ านวนตามความเป็นจรงิ 

       บตุรคนที ่1 ชือ่     นามสกุล      

                    วนั/เดอืน/ปีเกดิ     เพศ       

            บตุรคนที ่2 ชือ่     นามสกุล      

                    วนั/เดอืน/ปีเกดิ     เพศ       

       บตุรคนที ่3 ชือ่     นามสกุล      

                    วนั/เดอืน/ปีเกดิ     เพศ       

 

2.2 ชือ่-นามสกุลสมาชกิในครอบครวั พี,่ น้อง (ภาษาองักฤษ) จ านวนตามความเป็นจรงิ 

      พี,่ น้อง ที ่1 ชือ่     นามสกุล      

                   วนั/เดอืน/ปีเกดิ     เพศ       

            พี,่ น้อง ที ่2 ชือ่     นามสกุล      

                   วนั/เดอืน/ปีเกดิ     เพศ       

                   พี,่ น้อง ที ่3 ชือ่     นามสกุล      

                   วนั/เดอืน/ปีเกดิ     เพศ       

 

 

3.) ขอ้มูลของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัอาชีพ, หรือถา้ก าลงัศกึษาอยู ่ใหล้งรายละเอยีดของสถานทีศ่กึษา และลงรายละเอยีด

อืน่ๆ ลงในชอ่งวา่ง 

3.1) ชือ่บรษิทัทีท่ างาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบเุป็นภาษาองักฤษ) 

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

3.2) ทีอ่ยูข่องบรษิทัทีท่ างาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบเุป็นภาษาองักฤษ) 

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

3.3) งานปจัจุบนัท าอาชีพ โปรดระบตุ าแหน่ง (ระบเุป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 



 

 

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศพัท์ทีท่ างาน หรือเบอร์โทรศพัท์สถาบนัทีท่า่นก าลงัศกึษาอยู ่ 

_________________________________ 

 

       4.)  ขอ้มลูเกีย่วกบัการเดนิทางไปตา่งประเทศ 

4.1) ทา่นเคยมวีีซา่เชงเกน้ในกลุม่เชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มโีปรดระบุ) 

           ม ี    วนัทีอ่อกวีซา่ และวนัทีห่มดอายุวีซา่ ใหต้รวจสอบทีห่น้าเชงเกน้ทีท่า่นเคยเดนิทาง 

ประเทศ ________________________  วนัทีอ่อกวีซา่  ________________________วนัหมดอายุวี

ซา่  _________________________ 

ประเทศ ________________________  วนัทีอ่อกวีซา่  ________________________วนัหมดอายุวี

ซา่  _________________________ 

ประเทศ ________________________  วนัทีอ่อกวีซา่  ________________________วนัหมดอายุวี

ซา่  _________________________ 

ประเทศ ________________________  วนัทีอ่อกวีซา่  ________________________วนัหมดอายุวี

ซา่  _________________________ 

          ไมเ่คยมวีีซา่เชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ทา่นเคยมวีีซา่เชงเกน้ โปรดระบวุนัทีส่แกนลายนิ้วมอืลา่สดุ   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอยีด วนั เดอืน ปี ทีส่แกนลายนิ้วมอืลา่สดุ  

                      ไดจ้ากหน้าวีซา่เชงเกน้ลา่สดุทีท่า่นเคยเดนิทาง) 

                     ประเทศ __________________________________ วนัทีส่แกนลายนิ้วมอืลา่สดุ  

_____________________________ 

5.) คา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง  

 

              ออกคา่ใชจ้า่ยเอง                        

 

              มผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้   ระบชุือ่    ความสมัพนัธ์    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


