GRAND EUROPE WITH
DOUBLE MOUNTAINS
ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์
11 วัน 8 คืน

ราคา

เดินทาง สงิ หาคม – ธ ันวาคม 65
HILIGHT

93,900

บาท/ท่าน

ิ บรุนน์ // ซาลสบ
์ วร์ก// อินสบ
์ รุค // วาดุซ // ฮัลสตัท // ยอดเขาทิตลิส // ลูเซริ น
พระราชวังเชน
์ //
ยอดเขาจุงเฟรา // อินเทอร์ลาเกน // ปารีส // พระราชวังแวร์ซาย // บรัสเซลส ์ // กรุงอัมสเตอร์ดัม

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก
วันที่ 3. ซาลส์บวร์ก - ฮัลสตัท – อินส์บรุค
วันที่ 4. อินส์บรุค - วาดุซ – ซุก – อินเทอร์ลาเกน
วันที่ 5. ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิรน์ – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล
วันที่ 6. ลูเซิรน์ – ยอดเขาทิตลิส – ดิจอง
วันที่ 7. ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย
วันที่ 8. ปารีส – ล่องเรือแม่นาํ้ แซน – ประตูชยั – หอไอเฟล – ช้อปปิ ้ง
วันที่ 9. ปารีส - บรัสเซลส์ – กรุงอัมสเตอร์ดมั
วันที่ 10. หมูบา้ นกังหันลมซานสคันส์ - หมู่บา้ นชาวประมงโวเลนดัม - อัมสเตอร์ดมั -ล่องเรือหลังคากระจก –จัตรุ สั ดัมสแควร์ - สนามบิน
วันที่ 11 กรุงเทพฯ
วันที่ 1
23.30 น.

กรุ งเทพ

วันที่ 2
02.20 น.
08.35 น.

กรุ งเทพ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุ นน์ – ซาลส์บวร์ก

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Eva Air โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่สนามบินเวียนนา โดยสายการบิน Eva Air โดยเที่ยวบินที่ BR061
ถึง สนามบิ น กรุ งเวีย นนา ประเทศออสเตรี ย ผ่ า นขั้น ตอนการตรวจคนเข้า เมื อ ง จากนั้น นํา เข้า ชมความงดงามของ
พระราชวังเชินบรุ นน์ (Schoenbrunn Palace)แห่งราชวงศ์ฮปั สเบิรก์ ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตัง้ แต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16
และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึน้ ใหม่อย่างสง่างามด้วยจํานวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปี ค.ศ.1744-1749 เพื่อ
ใช้เป็ นพระราชวังฤดูรอ้ น ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รบั การตกแต่งอย่างวิจิต รบรรจง ซึ่ง
สวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายของฝรั่งเศส
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กลางวัน

คํ่า
ที่พกั

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนัน้ เดินทางสู่เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็ นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก วูลฟ์ กัง อมาดิอสุ โม
สาร์ท ที่มีช่อื เสียงก้องโลก นําเที่ยวชมความงามของเมืองซาลส์บวร์กที่มีความหมายว่า ปราสาทเกลือ เขตเมืองเก่าศิลปะบารอค
ที่ตงั้ อยู่บนฝั่งแม่นาํ้ ซัลซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็ นที่ประทับถาวรของอาร์คบิชอป และ เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกาย
คาทอลิกที่สาํ คัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน ชมสวนมิราเบล (Mirabell Garden) ซึ่งเป็ นฉากหนึ่งในการถ่ายทํา
ภาพยนตร์เรื่อง มนต์รกั เพลงสวรรค์ (The Sound of Music) ที่โด่งดังไปทั่วโลก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเข้าสู่ท่พี กั BEST WESTERN PLUS AMEDIA ART หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

ซาลส์บวร์ก - ฮัลสตัท – อินส์บรุ ค

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้ นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า4,500 ปี เมืองที่ตงั้ อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขา
และป่ าสีเขียวขจี สวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์
ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้ ่าเป็ นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็ นพืน้ ที่มรดกโลกของ
UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (เมนูพิเศษ ปลาเทร้าท์จากทะเลสาบฮัลสตัทย่าง)
**ถ้าในกรณ๊ไม่สามารถหาปลาเทร้าท์ได้ ทางบริษัทขอเปลี่ยนเป็ นปลาชนิดอืน่ จากทะเลสาบฮัลสตัทแทน**
ออกเดินทางต่อสู่เมืองอินส์บรุ ค (Innsbruck) เป็ นเมืองหลวงของแคว้น ทีโรลเป็ นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
ออสเตรียตัง้ อยู่รมิ ฝั่งแม่นาํ้ อิน ซึ่งคําว่าอินส์บรูคนัน้ แปลว่า สะพานแห่งแม่นาํ้ อิน มีลกั ษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขา
แอลป์ ชมหลั งคาทองคํา(Golden Roof) เป็ น สัญ ลักษณ์สาํ คัญ ของเมื องอิ นส์บ รู ค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมื องเก่า สร้างขึน้ โดย
จักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 สําหรับเป็ นที่ประทับของผูป้ กครองแคว้นทิโรล ต่อมาจักรพรรดิ Maximilian

กลางวัน
บ่าย

คํ่า
ที่พกั

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเข้าสู่ท่พี กั ALP HOTEL หรือเทียบเท่า

GQ3VIE-BR002 2 | P a g e

วันที่ 4
เช้า

กลางวัน

คํ่า
ที่พกั
วันที่ 5
เช้า

อินส์บรุ ค - วาดุซ – ซุก – อินเทอร์ลาเกน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่เมืองวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของประเทศลิกเตน สไตน์ (Liechtenstein) เป็ นประเทศเล็กๆ มีพืน้ ที่
เพียง 160 ตารางกิโลเมตรเท่านัน้ ตัง้ อยู่ในทวีปยุโรปกลางริมแม่นาํ้ ไรน์ท่ีมีภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาสูงมี ประชากรราว5,100
คน มีพรมแดนด้านตะวันออกติดกับออสเตรียและด้านตะวันตกติดกับสวิตเซอร์แลนด์ และเป็ นที่นิยมของนักเล่นกีฬาฤดูหนาว
นําท่านถ่ายรูปด้านนอกกับปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) หลังจากนัน้ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองวาดุซ (Vaduz) ซึ่งเป็ น
ที่ตั้งของรัฐสภาแห่ งชาติ ได้เวลาอัน สมควรนําท่านต่ อไปยังเมื องเฟลด์เคิ รช์ เมื องเล็ กๆริม ชายแดนของประเทศออสเตรีย
เดินทางต่อสู่เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยายตัง้ อยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดย
นอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแล้ว เมืองนีย้ งั มีอตั ราการเก็บภาษี ท่ีค่อนข้างตํ่าจึงถือเป็ นที่ตากอากาศที่นิยมของเหล่า
เศรษฐี คนดังสําคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอร์คาร์จอดเรียงรายอยู่ 2 ข้างทาง จนเป็ นเรื่องธรรมดาไป
เลย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนด์มาร์กที่สาํ คัญแห่งหนึ่งของเมือง ด้วยความสูงของหอถึง 52
เมตรและความโดดเด่น ของหลังคาซึ่งเป็ นสีนาํ้ เงินขาวโดนเด่นตัดกับสีหลังคาสีนาํ้ ตาลของบ้านเมืองสวยงามอย่างยิ่ง มีเวลาให้
ท่านเดินขึน้ บันไดสู่จุดชมวิวด้านบนของหอนาฬิกา ที่ท่านจะสามารถเห็นวิวที่สวยงามโดยรอบของเมือง นําท่านเข้าชมร้านทํา
ทองที่ เก่ าแก่ ท่ี สุ ด ในยุ โรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิ ด ทํา การตั้งแต่ ส มัย
ศตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปั ตยกรรมสมัยจักรวรรดินโปเลียน มีซมุ ้ ประตูและเสาโรมัน มีรูปปั้ น
และจิตรกรรมฝาผนัง ด้วยการวาดลายหินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิ ดร้านนีเ้ ป็ นพิพิธภัณฑ์ศิลปะลํา้ ค่าและเครื่องประดับหา
ยาก และบางชิน้ มีเพียงชิน้ เดียวในโลก มีเวลาให้ท่านเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะลํา้ ค่าและเครื่องประดับหายากแล้ว ในส่วน
ของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชัน้ นําระดับโลกให้ท่านเลือกซือ้
หลังจากนัน้ นําท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเกน (Interlaken) เป็ นเมืองที่ตงั้ อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และ
ทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อิสระให้ท่านได้สมั ผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (เมนูพิเศษชีสฟองดูว)์
นําท่านเข้าสู่ท่พี กั METROPOLE หรือเทียบเท่า

ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิรน์ – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดิ น ทางสู่ เมื อ งกริ น เดอวาลด์ (Grindelwald) เมื อ งตากอากาศที่ ส วยงามและยั ง เป็ นที่ ตั้ ง สถานี ร ถไฟขึ ้น สู่
ยอดเขาจุ งเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่ อ ปี คศ.2001 องค์ก ารยูเนสโกประกาศให้ย อดเขาจุง เฟรา เป็ น พื ้น ที่ ม รดกโลกทาง
ธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นําคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึน้ พิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับนํา้ ทะเลถึง
11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเส้นทางขึน้ สู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารนํา้ แข็งที่มีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟ
รายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟทีอ่ ยู่สูงทีส่ ุดในยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถํา้ นํ้าแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให้
สวยงาม อยู่ใต้ธารนํา้ แข็งลึกถึง 30 เมตร อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายรู ป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับ
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กิจกรรมบนยอดเขา และที่ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทาํ การไปรษณียท์ ่ีสงู ที่สดุ ในยุโรปนําคณะเดินทางลงจากยอด
เขาโดยไม่ ซ าํ้ เส้น ทางเดิ ม ให้ท่ า นได้ช มวิ วทิ วทัศ น์ท่ี ส วยงามและแตกต่ า งกัน จนถึ ง สถานี รถไฟเมื อ งลาวท์เทอ บรุ น เนิ น
(Lauterbrunnen)

กลางวัน

คํ่า
ที่พกั
วันที่ 6
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
หลังจากนั้นเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วย
ทะเลสาบและขุนเขา จากนัน้ พาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็ น
อนุสรณ์ราํ ลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวตั ิในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล
(Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่นาํ้ รอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของ
เมืองลูเซิรน์ เป็ นสะพานไม้ท่ีมีหลังคาที่เก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป สร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาด
ประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน แบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเข้าสู่ท่พี กั IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเท่า

ลูเซิรน์ – ยอดเขาทิตลิส – ดิจอง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางเข้าสู่หมู่บ้านแองเกิล้ เบิรก์ (Engelberg) ซึ่งตัง้ อยู่เชิงขุนเขาที่สวยงามมีระดับอีกแห่งหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ ผ่าน
เส้นทางไฮไลท์ของสวิตเซอร์แลนด์ และวิวทิวทัศน์สวยงามของทุ่งหญ้าตัดกับหิมะอันขาวโพลนปกคลุมยอดเขา นําท่านขึน้
กระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศา รอบตัวเอง ชมทัศนียภาพอันตระการตาได้รอบทิศทางตามเส้นทางขึน้ สู่
ยอดเขาทิตลิส (Titlis) เข้าชมถํา้ นํา้ แข็ง (Ice Grotto)ที่ไม่เคยละลาย เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะบนลานสกี สุด
แสนประทับใจเป็ นอย่างยิ่ง ชมทิวทัศน์ของยอดเขาต่างๆ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะอันขาวโพลนสร้างความงดงามให้กับขุนเขาเป็ น
อันมาก
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กลางวัน

คํ่า
ที่พกั

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา
จากนัน้ เดินทางสู่เมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กนั ดี ผ่านทุ่งราบอันกว้างใหญ่แหล่งผลิต
มัสตาร์ดชื่อดัง อีกทัง้ ยังมีช่อื เสียงในการผลิตไวน์ชนั้ เลิศอีกด้วย ผ่านชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่
ในสมัยยุคกลาง ซึ่งมีจดุ เด่นคือ การมุงหลังคาด้วยกระเบือ้ งสีแดงสดจัดเรียงเป็ นลวดลายงดงาม
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่พี กั MERCURE DIJON CLEMENCEAU หรือเทียบเท่า

วันที่ 7

ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่หอ์ ันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10
ของโลกที่นกั ท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สดุ ปั จจุบนั กรุงปารีสเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลาํ้ สมัยแห่ง
หนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลทางการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทําให้กรุงปารีสเป็ นเมืองที่
สําคัญที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เดินทางสู่ เมืองแวร์ซาย นําเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซาย (Versailles Palace) อันยิ่งใหญ่ (มีไกด์ท้องถิ่น
บรรยายในพระราชวัง) ที่สร้างขึน้ ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทัง้ จิตรกรรม
ฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเป็ นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆ ของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวง
ประจําพระราชวัง,ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี่, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความ
ยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็ นห้องที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้า
หลุยส์ท่ี 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็ นห้องที่ใช้สาํ หรับจัดงานเลีย้ งและเต้นรําของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้า
หลุยส์ท่ี 16, ชมห้องบรรทมพระราชินีท่ีตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ย่ิงใหญ่ จากนัน้
นําท่านเดินทางต่อสู่กรุ งปารีส (Paris)

กลางวัน
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คํ่า
ที่พกั
วันที่ 8
เช้า

กลางวัน

คํ่า
ที่พกั

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นําท่านเข้าสู่ท่พี กั MERCURE LA DEFENSE หรือเทียบเท่า

ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ช้อปปิ้ ง - ล่องเรือแม่นํ้าแซน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่พระเจ้าหลุยส์
ที่ 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวตั ิฝรั่งเศส จากนัน้ เข้า สู่ถนนสายโรแมนติกช
องป์ เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตรุ สั คองคอร์ดตรงสู่ประตูชยั นโปเลียน, นําชมและถ่ายรูปคู่กบั ประตูชัยนโป
เลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี 1805 โดยเริ่มสร้างขึน้ นปี
ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 แล้วนําถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ของกรุงปารีส
หลังจากนั้นอิสระให้ท่านเชิญเลือกซือ้ สินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องสําอาง
นํา้ หอม นาฬิกาหรือกระเป๋ า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (เมนูพิเศษ หอยเอสคาโก้)
นําท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่นาํ้ แซน ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ
สถาปั ตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝั่ งแม่นาํ้ นับว่าเป็ นอีกหนึ่งประสบการณ์ท่ีน่าประทับใจโดยเรือจะล่อง
ผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็ นมหาวิหารสถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิคที่
งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพืน้ ดินถึง 96 เมตร เป็ นสถานที่
ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต์ และยังเป็ นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศ
ฝรั่งเศสอีกด้วย จากนัน้ พาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักชอปปิ งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลาง
กรุง ปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้ สินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดัง
ของสวิส ที่มีสาขาเปิ ดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอ้ ดัง อาทิ
เช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็ นต้น
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่พี กั MERCURE LA DEFENSE หรือเทียบเท่า
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วันที่ 9
เช้า

กลางวัน

คํ่า
ที่พกั
วันที่ 10
เช้า

ปารีส - บรัสเซลส์ – กรุ งอัมสเตอร์ดัม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ บรัสเซลส์ (Brussel) ประเทศเบลเยี่ยม จากนั้นเข้าสู่จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ (Grand Place) ที่มีช่ือเสียง
กล่าวขานกันว่าสวยที่สดุ แห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตรุ สั นําชมและถ่ายรูปกับเมเน
เก้นพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็ นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอ่นตัวปั สสาวะอย่างน่ารัก ผูส้ ร้างประวัติศาสตร์และ
ตํานานพืน้ เมืองของชาวเบลเยี่ยมซึง่ มีการเล่าขานกันมาหลากหลายตํานาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิด
กําลังติดไฟ จึงปั สสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักนี ้ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
เดินทางเข้าสู่ กรุ งอัมสเตอร์ดัม(Amsterdam) เมืองแห่งแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก นําท่านผ่านชม
เมืองที่มากมายไปด้วยพิพธิ ภัณฑ์ระดับโลกต่างๆ มากมาย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่พี กั NOVOTEL AMSTERDAM SCHIPHOL AIRPORT หรือเทียบเท่า

หมู บ้ านกั ง หั น ลมซานสคั น ส์ - หมู่ บ้ า นชาวประมงโวเลนดั ม - อั ม สเตอร์ดั ม -ล่ อ งเรื อ
หลังคากระจก –จัตุรัสดัมสแควร์ - สนามบิน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
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กลางวัน

19.00 น.
21.40 น.
วันที่ 11
13.40 น.

นําเดินทางสู่หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans) ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณ์ท่ีสาํ คัญ
อย่างหนึ่งของชาวดัตช์ และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ท่ใี ช้ใส่ในชีวติ ประจําวันในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญ
เลือกซือ้ สินค้าของที่ระลึก นําท่านเดิน ทางสู่ห มู่บ้ านชาวประมงโวเลนดัม (Volendam) นําท่านสัมผัสวิถีชีวิตของเมือง
ชาวประมงที่เรียงรายไปด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ รวมไปถึงท่าเรืออันแสนคึกคักของเมืองที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวมากมาย
อีกทัง้ ยังเป็ นเมืองที่ยงั คงอนุรกั ษ์ อนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมการแต่งกายแบบดัง้ เดิมของชาวดัตช์ไว้ท่เี มืองนี ้ อิสระให้ท่านได้ชมเมืองและ
เลือกซือ้ ขอวงฝากของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านชมเมืองอัมสเตอร์ดมั โดยการล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลีย้ วเข้าตามลําคลอง สัมผัสชีวิตความเป็ นอยู่ รวมทัง้ สภาพ
บ้านเรือนเก่าแก่อนั งดงามสืบทอดมาตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ นํา
ท่านเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร ที่มีช่อื เสียงระดับโลก ซึ่งท่านจะได้สมั ผัสและเรียนรูพ้ ืน้ ฐานในการดูและการเจียระไน
เพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนัน้ ยังได้มีโอกาสเลือกซือ้ เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินค้าอื่น อย่าง
นาฬิ ก ายี่ ห้ อ ดั ง มากมาย อาทิ เช่ น ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET,LONGINES,OMEGA, TISSOT,
CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึ ง นาฬิ ก าแฟชั่ น อย่ า ง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO
ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ นําท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซือ้ สินค้าที่บริเวณจัตุรัสดัมส
แควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรําลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และอดีต
ศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็ นพระราชวังหลวงในช่วงที่จกั รพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอํานาจ
นําท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงอัมสเตอร์ดมั เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้ สินค้า
ในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Eva Air เที่ยวบินที่ BR076

กรุ งเทพฯ

คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ราคาแนะนําเพียง
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

9-19 สิงหาคม 65

93,900.-

16,900

6-16 กันยายน 65

93,900.-

16,900

4-14 ตุลาคม 65

93,900.-

16,900

11-21 ตุลาคม 65

93,900.-

16,900

1-11 พฤศจิกายน 65

93,900.-

16,900
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17-27 พฤศจิกายน 65

93,900.-

16,900

1-11 ธันวาคม 65

93,900.-

16,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการเดินทางเข้าออกประเทศ

► เอกสารที่ตอ้ งทําการเตรียมก่อนเดินทาง
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
3. เอกสารใบรับรองที่ได้รบั วัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม
► ผูเ้ ดินทางเข้าประเทศ จะต้องได้รบั วัคซีน ครบโดสแล้ว
โดยต้องผ่านระยะเวลาการฉีดวัคซีนโดสสุดท้ายมาอย่างน้อย 14 วัน
►การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย สําหรับคนไทย ผูเ้ ดินทางต้องขอ Thailand Pass
ขัน้ ตอนที่ 1 : เตรียมเอกสารให้พร้อม
1. หนังสือเดินทาง (Passport)
2. VISA (สําหรับชาวต่างชาติเท่านัน้ )
3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อกําหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificateและ
International Vaccinated Certificate)
4. ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาโควิดในต่างประเทศวงเงิน USD 50,000 (สําหรับชาวต่างชาติเท่านัน้ )
ขัน้ ตอนที่ 2 : ลงทะเบียน Thailand Pass เอกสารที่ตอ้ งใช้ตามรายละเอียดขัน้ ตอนที่1
ลงทะเบียนอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย เมื่ออนุมตั ิแล้วจะได้รบั Thailand Pass QR Code สําหรับการเดินทางเข้าประเทศ
ไทย
ขัน้ ตอนที่ 3 : เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
1.แสดงเอกสาร Thailand Pass QR Codeต่อเจ้าหน้าที่สนามบินที่ท่านมาถึง
2.ผ่านกระบวนการพิธีตรวจคนเข้าเมือง และกรมควบคุมโรค

เงือ่ นไขการจอง
1.
2.

ชําระเงินมัดจําท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจําแล้วเท่านัน้
ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่เี ดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซา่ ภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
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3.
4.
5.
6.

เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ ได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยูต่ ่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่รบั ผิดชอบ ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง
เนื่องจาก การเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน
จํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) รวมนํา้ หนักกระเป๋ าใบละ 23 ก.ก. จํานวนไม่เกิน 2 ใบ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 6 วัน เท่ากับ 18 ยูโร)
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3.
4.
5.

6.
7.
8.

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ท่านละ 3 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 11 วัน เท่ากับ 33 ยูโร)
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าเดินทางและสัมภาระประจําไโรงแรม (เพื่อป้องกันการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋ าด้วยตัวท่านเอง)
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครือ่ งดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่านํา้ หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 23
ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล และ ในกรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู
หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าวีซ่าประเทศฝรั่งเศสรวมค่าบริการยื่นวีซ่า (ประมาณ 5,500 บาท)
ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen ตามมาตราการของแต่ละประเทศ (ถ้ามี)

เงือ่ นไขการชําระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํ เป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.
2.
3.

ทางบริษัทได้สาํ รองที่น่ งั พร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ
Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ่จี ะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็ นผู้
ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่ นได้อย่ างรวดเร็วในกรณี ท่ีเครื่องบิ นมี ปัญ หา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (นํา้ หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ท่ีน่ งั Long leg ขึน้ อยู่กับทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง

1.
2.
3.
4.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง

คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 30,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
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5.

6.

7.

8.
9.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที่ บริษัท
ฯกําหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไป
ชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของ
ท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั วิ ีซา่ จากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณี ผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3
ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่าํ
กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนํา้ ซึ่ง
ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ เชงเก้น (ฝรง่ ั เศส)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ น ับจากว ันยืน
ใชเ้ วลาทําการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 7-10 ว ันทําการ
่ แสดงตนทีศ
่ TLS Contact
ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด

่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ในระหว่างยืน
่ วีซา
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่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสําหรับ
1. หน ังสอ
ประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ
หนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชํารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํ ามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พําน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทํางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
หรือน ักเรียน นก
ั ศก
่ า
่ งประเทศ กรุณ าแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ทราบ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทูต อาจไม่สามารถยืน
่ ขอวีซ่ าในประเทศไทยได้ ข้อกํ าหนดนีร
้ วมไปถึงผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ หรือ 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จํานวน 2 ใบ
้ หล ังขาวเท่านน
***ใบหน้าสูง2.5- 3 CM.ขึน
้ อยูก
่ ับล ักษณะใบหน้าของแต่ละบุคคล พืน
ั้
่ อน
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รวบผม ให้เห็นหู เห็นคิว้ ห้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประด ับ ไม่ใสค
แทคเลนส ์ รูปไม่เลอะหมึก.และไม่มรี อ
่ งรอยชํารุด***
ต ัวอย่างรูป

3. หล ักฐานการทํางาน
-

ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือ
เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
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หุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
้ จงการทํางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญา
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ

-

เช่าที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน
เป็นพน ักงาน

-

หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทํางาน, วัน

ลา
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คําว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
-

ึ ษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ ําลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ตใช ้คําว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )

4. หล ักฐานการเงิน
้ า
ี อมทร ัพย์ธรรมดาของ
กรณีผเู ้ ดินทางออกค่าใชจ
่ ยเอง ใช ้ Bank Statement บ ัญชอ

-

ธนาคารทว่ ั ไป ย ้อนหลัง 3 เดือน ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านัน
้ (รบกวนลูกค ้าทํารายการเดิน
บัญชี โดยการฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล ้ว ค่อยขอ Statement เพือ
่ ให ้อัพเดทไม่เกิน 15 วัน
หรืออยูใ่ นเดือนทีย
่ น
ื่ วีซา่
้ า
กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง ใช ้สําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ย ้อนหลัง 3

-

เดือน(ของผู ้ทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย)
่ -นามสกุลให ้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขทีบ
**Bank Statement จะต ้องสะกดชือ
่ ัญชีครบทุกตัว

-

และจะต ้องมีแสดงทัง้ หมดในทุก ๆ หน ้า
***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ ้าธนาคารออกมาเป็ นรูปแบบทีเ่ ป็ นตัวครึง่ กระดาษ

-

A4 ไม่สามารถใช ้ยืน
่ ได ้ รบกวนแจ ้งธนาคารให ้ออกเป็ นรูปแบบฉบับเด็ม

ี ด
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชก
ิ **
พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
่ นต ัว
5. เอกสารสว
-

สําเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี )
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-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยบิดา
จะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร ้อมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้อง
คัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต ้นสังกัด พร ้อม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
ว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่
*** กรณีเด็กอายุตํา
่ กว่า 18 ปี บิดาและมารดาลงชือ

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติม
ได้ทก
ุ เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
่ เชงเกนประเทศฝรง่ ั เศส
แบบฟอร์มสําหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา

้ อ
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากทางเราจะใชข
้ มูลนีใ้ นการจองคิว
่ ตามมาทีห
น ัดหมายให้ทา
่ นก่อนและไม่สามารถแก้ไขได้อก
ี เพราะฉะนนเอกสารที
ั้
ท
่ า
่ นสง
่ ล ัง
จะต้องตรงก ับข้อมูลทีท
่ า
่ นกรอกให้มาเท่านน)
ั้
่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
ชือ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
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2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
3. ชือ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศทีเ่ กิด……………………………………………………………………………….…………………
7. สัญชาติปัจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปั จจุบัน…………………………..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม ้าย (คูส
่ มรสเสียชีวต
ิ )

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
ื่ และทีอ
10. ในกรณีทผ
ี่ ู ้สมัครขอวีซา่ เป็ นเด็ก อายุตํ่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ให ้ใส่ชอ
่ ยู่ ผู ้ปกครอง
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………..…
่
11. ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบันของผูข
้ อวีซา
………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………..……………
E-MAIL (ต้องระบุ)............................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือทีต
่ ด
ิ ต่อได ้..................................................................
้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น)
12. อาชีพปั จจุบัน (หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เช่น ขายเสือ
.......................................................................................................
่ บริษัทหรือร ้านค ้า และทีอ
่ ทีอ
13. ชือ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สําหรับนักเรียน นั กศึกษา กรุณากรอกชือ
่ ยู่
ของสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……….……
14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ า่ นมา
ไม่เคย

เคยได ้ ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที.่ ......................ถึงวันที.่ ...........................

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
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ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวน
ั ที่ หากทราบ)..............................................

่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสําเนาหน้าวีซา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลก
ู ค้าเคยมีวซ
ี า

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

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

17. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ ....................................................
กรุณาระบุชอ

สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดํารงชีพ

…………………………………………………..…
สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดํารงชีพ

เงินสด
เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชําระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดระหว่างพํานักมีผู ้ออกให ้

ชําระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชําระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ นเกีย
หมายเหตุ การอนุ มต
ั วิ ซ
ี ่าเป็นดุลพิน จ
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษท
ั ไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆ
ิ้ ท งั้ นีบ
ท งั้ ส น
้ ริษ ท
ั เป็ นเพีย งต วั กลางและคอยบริก ารอํ านวยความสะดวกให้แ ก่ผู เ้ ดิน ทาง
เท่านน
ั้
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